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وِّج!ارِل!وّلِلؤئبلا

المؤلفمقدمة

وصحبهالهوعلى،اللهرسولعلىوالصلاموالصلاة،للهالحمد

،والاهوصا

بعد:أماثم...علمتنابماوانفعنا(ينفعناماعلمنااللهم

ودرسه،وتعليمهبتعلمهالمرءينتنيماأجلمنأنغروفلا

وفضائل،مزايامنلهابما(الايمانيةالالهيةالعقيدة)أصول،وتدريسه

فى؟المتدينةوالمجتمعاتالمؤمنةسو!نلافىعظام؟ثارمنه!حتوما

.والآخرةالأولى

أحلفهى-مكانت!اوسمو،شأنهاورفعة،ةدم!علاهذهاهميةوعلى

فيها-التأليففان،وغايتهومنطلقهومرتكزهومحورهالاسلاصالدين

يصفولم،سموهايسمولم،م!امهاالىيرتنيلمم-الأحيانمعظمفى

تعرجتبل،صراطهاواستواء،نهجهاةما!تساعلىيسرولم،حثاءها

مناثمرهممافكان،رقيهايرقمافلم،السبلبهوتوزعت،الطرقله

فىقعروما،ذاتهاةدي!علاعلى(شوش!)ما:ةدي!علافىهـمؤلفات

شجرتهوسقىالخلافبذرماومنها،اليهاالسالًرينضللوما،تصويرها

وكسر،عضدهاوفت،وأنهكهاالأمةفأضف،المرأكلهاتت1حتى

الذىالمنهجاختلالبسببالاذلككانوما؟رقبتهامنومكن،صلابتها

.المؤلفاتهذهأكثرعليهنهجت

سوقهاأو،عرضهاالىسبيللا،والسندالقر؟نع!يدة:فالعقيدة

وروحا،نصا؟والسنةالكتابعنبمعزلعليهاالبرهنةأو،وتقريرها

.وانتهاءوابتداء،وهدفاومنطلقا

تراثمنالكتابهذامادةنأخذلمفاننا،ذلكعلىوتأسيسأ

معهم،والعرأكالكلامعلماءعلى(الردود)كتبمناو(الكلامعلم)

علم-وبذلت-ألاجتهادغاية-واجتهدت-الحرصكل-حرصتبل

وتقريرها،متكاملة(الاسلاميةالعقيدة)عرضفىالجهدقصارى-الله

بها،والاقناع،عليهاوالاستدلال،بهيةجليةوتصويرها،واضحة
لهامصدرلاالذى-الوحيدمصدرهافىجاءتكما،اليهاوالدعوة

.المطهرةوالصنةالقر؟ن:الوحىوهوألا؟-سواه

الكريماتالآياتمنالشواهدايرادمناكثرتقدتجدنىلذطث

(-!الايمات1م)
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وقدكما.واستهدكناهرجولاهمايتح!قحتى،الصحاحوار*حاديث

والردوث،والحصومةالعراكجوفىتقريرهاأوةدي!علاتقديمعنابتعدت

،العراكتتيرالتئانراجعتلكمنأىالىأ!ئرلمثمومن؟والجدل

تصويرصرتًحأ-ورصاقحصاممنكانماوتصور،النراعوتبعث

ككاتعنالنظربصر!،واضطراروكرهمضضعلىالا-ذاتهاإلعقيدة

وامامة.صدارةمنلهمكلاتوعماكتبوهـ،من

،(ألعرالىعحمث)الشبحالأستدكتبهما-دلكفى-ويعجبنى

:(1)قالمماكانلهقد

تتصيد،مناظرةمجلسفىيتمةدي!علاتكوينأررلحسبأنالغفلةمن

منطقويستعمل(بالأل!اظفيهاويلعب،الغلبثيهاوينشد،ألنصوصْميها

ككبتوفى(....!ةع!ملاأعامالحصمعا!ياوالمخاتلذف(أرسطو)

إليها،الوصولأمنمنولو،!الحقنذْعنالبحثيعسرالسافرةالخصومة

بها:الاقتناعيصعبفانه

الدولةأنعليهوأعانهم(بذلكاولعوافقد،اجدادناعنالدهوعفا

يشتغلواأنرجالهاعلىبأسلا(وكأنه).العالمسيدةكانتالاسلامية

جهادالىالملهسبيلفىالجهادمنفراغهميحولواوأن،ىل!علابالترف

الرجالذهبثم،أعدائهمعنمهس!نأبفانشغلوا،الخطرالميدانهذافى

كيانها.ويهز،أ"مةوحدةيهدداليومالىبقى...الجدالوبقى

خطر91واقترب،أعدائهاأمامقدميهاعلىت!جالاسلاميةالدولةأنومع

منتهبتزالماالجدللهذاالنتنةالريحفن،ذاتهاالعقيدةصميممن

وقد.اد*سلامخدمة-المشديدللذسف-تحترفالتىالجماعاتبعض

علىسيطرتثم،العامةاذهانفىالطائشالخلافهذارواسباستقرت

11فيهماأفضلورفضوا،فيهماسوأ9أخذوامابعدسلوكهم

خلافاتمنهلتلوكالسحيقماصي!اتجترامةا"رضوجهعلىفهل

وما،المنهوكةالأمةتعروتزاللاالمرضاعراضان13ا!مةكهذهقاسية
الىتحتاجامةاحسبولا...،المخلصينالراشدينعنايةالىبحاجةتزال

ذلكاصللتملكوانها،الاسلاميةا"مةهذهمثل،والمشاعرالذفكاروحدة

والسنة.الكتابعقيدةانهالا.ومصدره

الىقصدت،والسنةالقر؟نمنةدي!علاتصويرعلىحرصتوكما

من:بهاالمؤمننفصفىةدي!علاهذهتحدثهالذىالهائلالأثرابراز

.8بالقاهرالحديثةالكتبدارطبعة،المقدمة،المسلمعقيدة(1)
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ورصر،،امنو،طعئناناو،تساقاو،زنوتوا،وفعالية،بيةيبأ

منتعرسهوما،الصادقالحبعلىوقدرة،وتفؤل،واستبننار،املز

المجتمعفىتحدثهوما.الخ...والحرلة،والكرامةبالعرةعمي!ةرعا!ش.:

وباختصار.الخ..وتأخىوعدل،فل!تووتراحم،وأحلافيةمئاليةعى

لكل-غيرهشثاءلاألذى-الناجعالشفاء:هوتعالىباللطألايصاتتان

مجنمع.أى،االمجتمعمشكلأتلكلالحلوهو،!أكثرهاوما/النثسأعرا!ى

ار*يمارربين!الحميموالارتباط،الوثقىإلصلةتجليهَعلىوركزت

بعيرم!بولاصحيحماعملولا،!همالحعملللاكاملاإيمارركلا؟العملش

وي!ين.دا!تعا

؟ئامهم،ببعضمنل!الموًتكفيرمسألةمناقشةالىث!داأسلم!اوقد

فهموعلى(الواضحةالنصوصعلىمعتمدين:فيهاالحقوجهثبيما

للامام،ذلكفىمهميننصينوأوردنا،النصو!لهذهالثقاتعلمائنا

الله.رحمهماسلامبنالقاسمعبيدأبىوالامامالحليمى

علىالبرهنةعلىعركزا،أصلاأصلاالستةا"لايماررأممولعرصتثم

ومن،وعقليةسْرعيةبراهينمن،الكريمن1ر!لابهاستدلبما،ذلككل

القدرةأبدعتهماوقراءة،والأنفممىالاَفاقافىالله؟ياتفىالنظرحلال

وأتقنته.وأحكمتهالالهية

التىوالكتابية(الوضيةالأديانبعضعقائدالىالدشارةي!تناولم

الوثنيةبأصولهاألتعريفمع،خالصةوثنيةوجهةوتوجهتانحرفت

.الاالضلالالحئبعطوويس..والحقالوحىءنوبعدها،الحقيقيةومصادرها

وكنت-،أخرن!اطفىوفصلته،النقاطبعضفىالقولأوجزتوقد

ءوالاستزادةالتوسعأرادلمن،حشداالمراجعحشدعلىأحرص-أوجزحين

قلت:،هذاعملىأصف(نلىكانوان

ويستدل،والسنة1نالقربمنهج،؟صثمرتهاللأيماناصوليقرركتابانه

الافاقفىالنظرعنالمنبفقةالعلمحقائهقوشمتثمر،الوحىبدلائلعليها

لها،والتمكين،وترسيخها،النفوسفىالعقائدتثبيتبغيةا!نفس9

اليها.والدعوة

وأسأله،اليهسعيتماالىت!فوقدأكونأناللهلأرجووانى،هذا

بنعصتهالذىللهوالحمد،والعمللو!لافىالاخلاصيرزقنىأن-سبحانه

.الصالحاتتتم

المثرقاوىمحمد

/1409فىالمعادى 4/1 AA!

م1988/11/28

http://www.al-maktabeh.com



الؤولا!شمُ

وتشمل:،والاعتقادبالايمانتتعلقتمهيديةبحوث

المعاصر.العالمفىالعقأئدخريحلةالىعامةنطرة-،

وهل،اجتماعيةظاهرةهووهل،الديننشأةعنكلمة-2

!؟التوحيدالىالوئنيةمنتطور

والمجتمع.للفردةدي!علاضرورة-3

الألوهية.عجالفىالميتافيزيقاقصوروبيانةدي!علامصدر-4

عامة.تقويميةنظرة:الاسلاصالتراثفئةدي!علاكتب-5

وكيزاتها.الاسلاميةةدي!علاخصائصمن-6

.والاعت!اداللأيمانح!ي!ة-7

A-الدنب.أربالمعصيةالمؤمنري!كتعدم:حولملحق
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المعاصرالعالمنيالدينيةالعقائدخريطةالىعامةنظرة

الناظرأمامبشدةتبرزوالاعتبارلمأَملابجديرةملاحظةهناك

الشاذالوضعذلكفىتتمثل،العمثرينالمقرنهذانهايةفىالانسانلحال

منأصابهوما،مذهلهائلوصناعىوفنىعلمىت!دممنح!قهمابين

وانكاها.معاناةأشطبسببهيعانىايمانىوخواءL,_)كقر

نإنرىالمعاصالعالمفىالعقائدحريطةالىلههصرلعةوبنظرة

،(1)دبرهاوولتهظهريأالايمانتركتقد-تعلنفيما-الشيوعيةالمكتلة

أفيون)وأنه،(خرافةالدين)اتوقال!،قضيتهمنوفرغت

ماركس،كتاباتي!رأومن:(مادةوالحياةالهلااو،(الشعوب

الامر-يدركوغيرهمسونجوكيم،وماو(وستالينولينين(رانجلز

الأقلياتمعالشيوعيةللدولالرسميةالممارساتيتابعومن،جليتهعلى

مناكثرجناحهاتحتتضمالتى-الكتلةهذهأنمنيتحقق،المؤمنة

منهاجأ.باللهوالكفر!ثرعةالالمحاداتخذتقد-المعمورةسكانرلع

المناطقأعلىمنوهى)الشرقيةالجنوبية؟سياشطريممناواذا

:بعنوانولينينوانجلزماركسلفكرالجامعلينينكتابانظر(1)

(مجلدات!خمسةفى)موسكوفىالتقدمداراصدرته(المختارات)

.1971بالسلية

(والماركسيونماركس:الغامضالتراث):هوكسدنى:وانظر

وانظر:،1986،العامةالمصريةالهيئةنشر،زهرانكاملسيدترجمة

نشر،كاملفؤادترجمة(الروسيةال!لسفةتاريخ):لوصكىنيقولاى

السوفيتيةللفلصفةالعامالاتجاه):برديائيف:وانظر،بمصرالمعارف

النظرية):كلسنهانز:وانظرم؟933بارشى(المحاربةالالحادية

جورج:وانظر.م1954الحلبى،نصارحسين.دترجمة(البلشفية

طبع.بركاتشعبانتعريب،(الماركسيةالفلسفةأمهمول):بوليتزر

الاسلامموقف)ريانأبومحمد.د:منكلكتاباتوانظر.بيروت

الجدلية(الماديةأوهامنقض)رمضانسعيد.دو(الماركسيةمن
(وا!ديانالشيوعية)و(الميزانفىماركسيةفكار1):حجىوطارق

.(ةر!اعمفكريةاتجاهات):قطبمحمدوالاستاذ

كتابنافى(الماركشيةالفلسفة):بعنوانكتبناهالذىالفصلواقر،

.2؟6-177ص(الفلسفةلدراسةنقدىمدخل)
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الح(وتايلاندوالفلبينوكورياوالياباتالهندمثل-بالمسكارر!كتظاظأ

واالأحجارأوب!ارالاًفيعبدون:بالوئنياتيدينونسكانهامعظم،ثنخا

سكانمنكبيرةنسبةنولَحشيوهؤلاءءذلكغيراون!اراثأوالأشجار

أصعحابعليهمويحمل.البارىءالمخالقاللهيعبثونوف(إلمععورة

اتحذتولو.وعربهننرقهالعالمبقاعنئئفالوثنيةالوضعيةاس!ائدا

وأملحدورْراليومالعمالم،سكاننحفصأكترلغلناكمقاسأ3ألأرثا

!إوئنيوت

أولا-رأيناالكتابيةأوالععاويةالدياناتاصحابالىانل!تناواذا

عليه!م!يععلىتعالىالل!أنزلهالذفىالكتابأرر-المسيحيةإلدصانةفى

والمحترفو!الهواةالكتابووضع،وريفوغيروحر!طبدلقدالسلأم

منالكنيسةواختارت،المزيفةاللأناجيلمنمأتينمنأكثرعنهعوضا

New(اصجديداالعهد)باسما!روفةالمجموعةهذهبينها esmnt

تلك،السلامعليهىم!يعاليهادعاهمالتىالتوحيدبع!يدةواستبدا!ا

النعهمارىالعلماءفرغوقد.عليهمالسابقةللأممالوثنيةالعقائدمنالمنظومة

بالحجج-وانت!وا،ذلكعلىالعلمىالاستدلاا!منالمتخححصون

،الاتحادأووالتجسد،التثليثع!ائدأنالى-الداحضةوالذدلةال!أطعة

السابقة؟الأممبهاتدينكانتولْنيةع!ائدالخ...والفداء،والصلب

وعدد،(؟)وغيرهموالهنودوالرومانواليونانالمحري!نقثماءمثل

.المعمورةسكانمنعخليمةنسبةيشكلالمنصارى

طبعة(الأديانم!ارنةفى):تابنا3انظهـ:والمتوسعللتح!ق(1)

العقائد)البيروتىالطاهركتابهـنىوتعليقناومقدمتنا،1986

وانظر.بالقاهرةالمصحوةدارلسثصر(النصرانيةاكيانةفىالوئننة

ف!ط:النماذج!هبيينالضاللاهوتيينللضساتذة
I - The Myth of God Incarnate, Edited by John Hick, SCM London

7th.ص1985.

وأحدثاللاهوتيةالكلياتأساتذةمنسبعةألفقدالكتابوهذا)

.(مرةول6ن!ئرهعندكبرىعلميةضجة

,2- Eden Spence : Early Christianity and Paganism, Hoo - Vince

,3- J. M, Robertson, Pagan Chrits, Univrsity Books. Inc., New Hyde Park

*..ك!
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السلا!عليهموسىورسولهمالوحىطريقتنكبوافقداليهودأما

وحى؟ثارمنفيهاى!بفيماذكعليهمتسجلوكتبهم،ظهرانيهمبين

كثيرةكتبامنهابدلاوكتبوا،اللهانزلالتى(التوراة)غيرواانهم.ونبوة

Old،القديمالعهد):اسموها Testamnوثنياتمنفيهاووضعوا؟

فالمصيحية.(1)ذكرهيطولماوالتعصبالهوىلمهمأوحاهومماالسابقةالأمم

الىأتباعهمابهماانحرفقدكتابيةسماويةاصولهماديانتانواليهودية

الوثنية.

فتعدادهم،العجبمنعجباأمرهموجدناالمسلمينالىانتقلناواذا

القر؟ن)كتابهظ!حقدتعالىاللهكانوان.نسمةمليونألفالىيصلقد

RoBen-4..ة1986. Lane Fox, Pagans and Christians. U. s

,(Great Britain By Viking 1987 (Twice

on!ه ( !"! ubh!مص"*!لل!مه!ننه".مهمnB5-!م

.(1921in

Peopleكه" in the age f6"عكض- Emil Schiirer. The History of the

.1979(Revised English Editkion)ح!Chirst Tand T Clar

,7- Jesus of the Early Christians : A Study in Christian Origins

.1971by : G. A. Weller. G. Britain

للفليسوفوانظر(الأديانمقارنةفى)كتابناانظرللتوسع(1)

ن!مح.دترجمة(والسياسةيللاهوتفىرسالة):سبنوزاباروخالميهودى

وانظر:.للكتابالمصريةالهيئةنشر،حنفى

.1974The Old Testament : An Introdu ! on Oxfordل!ن!4عo-،

2 - John H. Hayes. An Introduction to Old teslment Study SCM
.1979'London

3-معةول)ا!ل*J!مmولdالك!ا!ن!2VoL!ص1974.

بنالسموالالحبركتبهوما،الفصلفىحزمابنكتبهماوانظر

السعوالوكان)م1985نشرةبتح!يقنا(اليهودافحام)فىالمغربىيحيى

بموافقةالقديمللعهـدالبيروتيةالممثرقدارطبعةواقرأ.،فأسلميهوديا

بامميم.بولسللاتينالرسولىيلنائب
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للمسلمينالمهمةهدهيكلولم-رالنبديلالتحرنج!والعبثص(الكزيم

يعقلواولم(مه!لاحقكتابئه!انجثهموالعالمسنملرومعظمفان-ل!رتحمأر

يهيئاللألهىوالوحى(معهمالحقكا!رأرفالنهم؟أمرهمككلاربنهمص

لغيرهموالتبعيةديل!تناوالجهرْأعلالفىيرشثو!عاشبينئهمئارر،اثيهم

وعملا.واعتقادأفهمآالحةروالدنج!علىرأقلهم.المحرثةالعفائدأمصدمن

الموحىلر!ملاكتابهفىممتز*كاد*الىرض!هل!اينبعىحال!،على

صلىنبيهسةوالى،ىل"!تأ!لهلحثضاالتحربصالمحثوضأللد!5بت

أوحىالدىالحقالاعتتادأرإ*يمأرار!ال!ر!-انصحيحتوسلمخليتالله

قائمةوحجته،اللهأنرلدكمابرللمكمافةشا!للليبلغهرسولهالىبهاللك

بهاتعجالتىالمتعددةإلعقالًدثصدهوسط3لهالاسلا.جميعاالناسعلى

الذىالوحيدالدي!هو-العتنري!الخرررنهايذفا-رص!ملاالعالمحريطة

بكمالهيليقهـلاكلعنوتنزيههوتوحيد!شعالىباللهالايماررالىيدعو

انزل!التىوالكتب،جميعابدرسلوالايمان،!طلطافوعظيموجكله

حياتهمشئونللناسوينظم،والقدر،رحَىفاواليوم،والمكئطتي،الله

الح.ومثلهمقيمهملهمويضعمهفْلكعو

اوثنيورركفارمعطلونملاحدةامااليومالمبشرمعظمأننرىوهكذا

والتغييرالتحرلفيدلكنبهاموحىسماويةأصولهابدياناتيدينوناو

بالعقائدعبأتهاثمهياكلاوقوالبالىفحولتهامذهبكلبهادهبت

التنزيكةمحكمفىالقائلاللهوصدق.الوضيهالوتنية

.(؟)،،بمؤمنينحرصتولوالناسأكنروما،،

ذلك؟اللهابنالمسيحالنصارىوقالت،اللهابنعزيراليهودوقالت*

.(2)،،قبلمنكفرواالذينقوليضاهئونبافواههم!،لهم

الملحديرعددكثرةتهولهشلبسْرالدينىالتاريغقارىءانريبولا

....!إعجيبةغريبةكثرةالعشرينالقرنفىالغيبمنكرىلوهية61نفاة

.103أيةيوسفسورة(؟)

.30؟يةالتوبةسورة(2)
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والتقنىالصناعىالمتقدمعصروفى،الطبيعىالعلمتقدمقرتفىهذاث!حي

به.تحلمأواليهتصبوتكنلمبل،عهدسابقبهللبشريةليسالذىادهـيم

قدالغربيةالماديةالحضارةبأتيقطعأنالمنصفالباحثويستطيع

كياتأفهعلىالانسانالىتنظرالتىاهت!سلفبوساعدت(المناخحيأت

حاجتهتشبعانعلى-عليهاتحسد-بعبقريةفتعمل؟ط!فجسمأى!ادى

،والأشياءوالوسائلالأدواتمنالكثيرالشىءلهكدستثمومن؟اولديحة

،...واشباعهاارضاثهاعلىفتعمل،الروحيةالمعنويةحاجتهالىتآبهم!و

قلنيا:أعمقنظرة!ضئناوان!إةدي!علاوالايمانعيرلهث!ءالروعحاجةوهل

بالانسانالعربيةالحضارةجنوع9j9تتحملالوسطىالعصورفىالكنيسةان

الحقيقيةالحاجةوهى،روحهحاجةحسابعلىلهاوالانحيازالمادةنحو

بالفعل.وقعماوهذا.والتعطيلوالكفرللالحادالفرحةاهمالهايهيىءالتى

يصدمهابلالانسانفطرةمعينسجملاوالتعطيلوالكفرالالحادولأن

كلرغمالعشرينالقرنانسانسقط(المنالحخالطرفعلىمنهاويقف

وهدةفىالعظيمالمادىوتقدمهالمذثعلةوتقنيتهوصناعاتهالطبيعيةعلومه

اردتوان؟والهدفالغايةوفقدانوالتوتروالخوفوالقلقالنفمم!البؤس

منالجامعةالكلمةهذهتحملمابكلوالضنكالشقاءفىوقعانه،الاختصار

؟)ؤاجتماعىواقتصادىوعسكرىوسيالهم!ن!مم!وضنكشقاءفىفهو،معنى

القائل:اللهوصدف،.الخ.الخ

،236-229ص(الفلسفةلدراسةنقدىمدخل):كتابنايراجع(1)

Decline)(شججلر)الألمانىالفيلسوفكتابوراجع of the est)

61928نيويوركطبعةمجلدينفى - I 9 Yم.

ديورانت:ول:المعاصرالأمريكىالحضارةمؤرخكتابوانظر

،1956الأنجلو،الأهوانىفؤادأحمدالدكتورترجمة(الفلسلفةمباهج)

وكوستلر،،وأجنازيوسيلون،وأينشتاين(توينبىمنكلكتاباتوانظر

بولر،وكارل،سارتربولوجان،فىومو!لك،وكلارك،وفورهـعتر

،مارتيانوجاك،ياسيرزوكارل،هوكوسدنى،رسلوبرتراند

ظلفىالانسانأزمةتشخصالتىكرشنانفيبالىوسار،نيبورورينولد
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فانذكرىعنأعرضومن،ى!شيولايضلفلاهداىاتيعفمن،،

.(1)،(الآية-أعمىالقيامةيومونحشر"،ضنكامعيشةنة

فيةفى-وار*يمانالاعتقادحيثمن-اقىنسانحا!هداريبلأ

رباطأوصلةثمةأنمنوعميتوهم!أاحبوا*.العشريى!ر!لا

إننابل.والتعطيلوالكفرإلالحا*ذيوعوبينالمبيعىالمعلمتفد!!ب

المطبيعى-العلمتقدمأن-وبيناتشواهدمنلديناعابكل-واثقيننقرر

التديىْ!نزعةايتماظالى-ضرورة-حهميؤدفى-ذلكعنالعكسعلى

!حبعدولوألاعتقاديةومكنوناتهاالايمانيةطا!ةتهاوت!جيرالنفوح!

به،نقطعماكدةموًأمامناتلوعألعضيملؤا!تلاالىتدعوبوادروان

الواحدنر!لا!والأديانالعقالًدخريطةن1نرىفاناذلكعلىوتأسيسا

ضإ!شعودالنفاةالملحدينمينكبيرةنسبةوانوتتحسنسشَغيروالعدثريى

اضافة-ذلكعلىيساعدومما.الدينشطروتيممباللهالايمانحظيرة

الحضارةوأفولاضمحلالمعالممنير!ما-ألمطبيعىالعلمت!دمالى

؟(2)والحياةوالكونللانسانالمنكرةالفلم!طيةالنظرةذاتالغرلهالمادية

فىالكتاباتهذهكوغأدريينالأستاذةجععتوقد،الغربيةالحضارة

Philosophyبعوانمجلد for A timesis

كاريلوالكسيس(الحضارةس!وط)فىولسونكولنكتبهماوانظر

قطب،وسيد،أسدومحمد،وجارودى(المجهولذلكالانسان):فى

الذىوالخوفوالقلقالهمعنالوجودينوكتابات،الفاروقىواسماعيل

واحدةبعينتنظرالتىالغربيةالماديةالحضارةانسانمنهيعانى
.(عرجاكل)فهىواحدةساقعلىتمش!والتى،(عوراء)

.؟23ية1-طهسورة(1)

والسياسةوالفكرالعلمقادةبياناتبعضالعزيزقارئىوألي!ك(2)

.المتحدةللولاياتالأسبقالرئيدمنويلسونالدكتوري!ول..الغربفى

،بالمعنوياتتنقذلمانحضارتناأنالمسألةوخلاصة...":الأمريكية

اذاالاتنجوانيمكنلاوأنها!بماديتهاءا!بلاعلىالمثابرةقستطيعفلن

ن1يجبالذىالأمرهوذلك...مسامهاجميعفىالدلمجنىالروحصرى
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الصافيةالصحيحةالالهيةالعقيدةأصحابمنصحوةمقدماتجانب،لى

وأتبديىأىمن(الكريمالقر؟ن)كتابهابحفظتعالىاللهتكفلالتى

المسيصاللاهوتعلماءمنموفقةيقظةجانبالى؟تغييرأوطحريف

لحقماعنهاتنفىمستنيرهَواعيةنقديةدراسةوعقائدهمنصوصهمنطراممة

سلباواثرت،والايمانبالدينبليغا1ضررأضرتوأوصابلهثابأومنبها

المعا!ر.العالمفىالاعتغادخريطةعلى

اموالنا،رؤسوأصحاب،السياسيةومنظماتنا(معابدنافيهتتنافس

محمدالدكتورالعلامةلنانقلها((لبلدهمحبالهمنخائففردوكل

الفرنسيةالصحفعن103ص(الدين)القيمكتابهفىدرازاللىعبد

.م1940/6/آ6فىالصادرة

اذاعهالذىخطابهخاتمةفىالفرنسبةالدولةعاهل(بيتان)ويقول

اننى":194.إل6/25فىالمانيازعيممعالهدنةتوقيعب!عأمتهعلى

مريكر61الطبيعةعالمويرى"أخلاقىنهوضالمى!ثىءكلأولدعوكم1

المعنوياتبحقيقةالايمانهوالحياةفىأمراهمأن)،:ميللكانروبرت

لمواذ،العامةللحربسبباالايمانهذازوالكانولقد.الأخلاقماوقيمة

فكبةالعلميصيربل،قيمةللعلميبقىفلنلت!ويتهأولاكتسابهالأننجتهد

فشر،باشاعزتأحمدللمشير(والعلمالدين)عن.((الب!ثريةعلى

المارشالخطبةوفى(الدين:1.!ص)1948سنةالتأليفلجنة

lمونتجومرى Montgomeryقال!:195؟/3/4فىالثامنالجيشمام

يدفعأنلقائديمكنولا؟الاخلاقىالعاملهوالانتصارعواملأهمان)،

مرتاحةضمائرهمكانتاذاالاالعملفىجهودهماقصيبذلالىجنوده

علىسارالله-مرضاةغيرعلىساراذاالجيشأنويقينىيعملونهماالى

.هدىغير

؟العدوخطرمنأعظمالجيشافرادفىالخلقىالانحطاطخطران

.(104ص:الدين)1959/3/5!الصادرةيةالمصالصحفعن
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بصىمنومثاقشة،اجتماعيةضاهرةهووهل،الديننشاةعنكلمة

التوحيدالىالوثنيةمنوترقيهالدينتطور

طارقَ"عارضةفكرةاو،الانسانفىاصيلةنزعةالتدينهل-؟

عزوالالىامرهأناو،الانسانبقىماباقخالدالتدينوهل

وأ،الدينيةالحاسةأو،إلايمانىالاعتقاثأو،التدينأنمراءلا

جبلىفطرىأمر-تسميتهافىالناسمداهباختلا!على-الدينغريزة

الانسانتسليمأتكما،لاحيةصهذا،الانساناعماقفىمركوز

وانلأعتقادالتدينالىبسلمهأنينبعىوالغائطةالسببيةقانونىبصرورة

اهمافيقالذلكعلىوتأسيسا.اخرىناحيةمنبالغيبوالايماناللهفى

منذالانسانصاحبتقد-جوهرهافى-التدينفكرةاوالايمانىالاعتقاد

تاخرتأنهاخلىواحددليلهناكوليس"،لأرضخلهروجودهـعلىأول

نزعذبأصالةالعلماءث!اتمنكثير!رحوقد.(1)((الانساننشأةعن

منالغربيينالدارسينمنجماعةهنالكلكن(2)اللأنسان!التدين

كتابه:فىدرازاللهعبدمحمدادكتورالعلامةانظر(1)

رحمه-منهأفدتأنىالىهنااشيرأنويسرنى،AiA((الدين))

قيمةعديدةنصوصاكتابهعنونقلت،عظيمةفائدة-المله

الغريزةان)):العشرينللقرن(لاروسامعجمفىجا*(2)

وأقربها،همجيةأشدهاحتى،البشريةالأجناسكلبينمشتركةالدينية

فوقوبما،الالهىبالمعنىالاهتماموان...الحيوانيةالحياةالى
وهذه)،...للانسانيةالخالدةالعالميةالنزعاتاحدىهوالطبيعة
فىالاسراففتراتفىالا،تذبلولاتضعفلابل،تختفىلا(الغريزة

قليلعددوعند،(والرفاهيةالترففىافالاصيقصدلعله)الحضارة

.،(ا"فرادمنجدا

الذىالعظيماللغزهذا)):فيقول(هيليرسانتبارتيلمى)اما

صنعهما؟من؟جاءاأينمن؟الانسانما3العالمما:عقولنايستحث

؟الحياةما3ينتهيانكيف؟بدءاكيف3هدفهماما؟يدبرهمامن

هذهفىعبورنااثناءفىعقولنايقودانيجبالذىالقانونما3الموتما

هذهبعدلهث!ءيوجدهل؟الحياةهذهبعدينتظرنامستقبلأى3الدنيا
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ممارساتدفعتهم،الفرنسيةللثورةمهدواالذينعشرالثامنالقرنكتا!

البشرية،النفسفىأصلاليسالدينبأنالحكم!التطر!الىالكنيسة

الذى(فولتير)هؤلاءومن،البشرحياةفىطارئةعارضةظاهرةرلكنه

حياةفىمتطاولةقروناعاشتقدتكونأتبدلاالانسانيةان)):!ال

،والحدادة،والبماء،والنحت،الحرثقوامها،حالصة!ادية

:قالبل،(والروحانياتالدياناتمسائلفىت!كرأنقبل،رالنجارة

الذينوالقساوسةالكهنةمنماكروندهاةاخترعهاانماالتأليهفكرةأن

.(1)،،والسفهاءالحمقىمنيصدقهممننقوا

أمةتوجدلاالذسئلةهذه..؟الخلودبهذاعلاقتناوما؟العابرةالحياة

وأمقبولة،رديئةأوجيدةحلولالهاوضعالا،مجتمعولا،شعبولا

.((...متحولةاوثابتة،سخي!ة

.Bلماصالدلن) St. Hilaire Mahomet et Le Coram P. xxxxlV. ( A

انسانيةجماعاتوتوجدوجدتلقد)ا:(برجسوتهنرى)ويقول

ديانة"بغيرجماعةقطتوجدلمولكنه،وفلسفاتوفنونعلومغيرمن

.(والاخلاقالدينمنبعاأ

فىالعجيبتقدمنايكنمهما":(Chachoinشاوشان)ويذكر

ومهما،واجتعاعيا،واقتصاديا،وصناعيا،علميا...الحاضرألعصر

والتنافسوللجهاد،العمليةللحياةالعظيمةالحركةهذهفىاندفاعنايكن

والهدوءالسكوقاوقاتفىعقلنافان،ذويناومعيشةمعيشتناسبيلفى

فىالتأملالىيعود،(ألثراراأوكناخيارامتواضينأوكناعظما)

العالم؟هذاووجودوجودناكانوكيف؟لمالأزليةالمسائلهذه
وواجباتنا"حقوقناوفى،الثانيةأوالأولىالعللفىالتفكيروالى

.(85صالدينعن)(الدينىالفكرتطور)

(1)41.Voltaire, Essai Sur Les moeurs, p

هذ8نفمىالقوانينالىنظر(روسوجاكجان)أنيذكرومما

بعضعلىأيديهموضعالىسبقواالذينفراد61ان"؟فقالالنظرة

علىالمحافظةعلىوحرصهم،جشعهمبهمحدا،ا"رضمنمساحات

والقؤانين،النظمتلكوضععلىبينهمفيمايأتمرواأنالى،ملكيتهم

.(85صالدينعن).،،الفقرا!بهاويضللوا،الجمهوربهاليخدعوا

راجع..النظرةذاتا"خلاقالىنظر(فيتضه)أنهنايذكرومما

.(مقارنةدراسة:ا"خلاقىالفكر):كتابنا
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قائلاذلكعلىدرازاللهعبدمحمدالدكتورويعلق

،مبتكرةليست-والقوانين-الأديانالىالساخرةالنظرةهذه"

اليونانمنالسفسطةاهلبهيتفكهكان(قديممجونلصدىترديدهىوانما

أهلزعمف!ديماوالتشكيكاتالمغالطاتمنروجوهفيمايروجونهوكانوا

،قانوتعنرادعبغيريعيشنشأتهاولفىكانالانسانأن)السفسطة

...الباطنةالقوةالىالايخضعلاكانوأنه،خلقمنوازعولا

الفوضىهذهمنالعلنيةالمظاهرفاختفت،ال!وان!يئوضعتانكانثم

فكصفهنالك...منتشبرة!ائدةبرحتماالسريةالجرائمولكن،البدائية

كلترىأبديةازليةقوةالسماءفىبأنالجمهوراقنا!فىالعباقرةبعض

من!رباالاتصويرهمنيوالدياناتالقوانينتكنلموهكذا..لهث!ء

حيلةبكلالمجتمعأمراضعلاجالىتهدفالتىالماهرة،السياسية

.(1)"ووسيلة

أصحابمنوغيرهفولتيرتكهناتأنباطمئناننقولأنويمكننا

ص،قبلمنوالسوفسطائيين،عموماوالماديين،الماركسيةالفلسفة

الصراخ؟كثرةفات!راخهمكثرةيغرنكولا،الطارئةالعارضةفكار61

حجة.منهيؤخذلانقصانهأوالعددزيادةانكما،دليلاليس!ت

قانون)اسماهبماالناسعلىفخرج(كونتاوجست)جاءثم

منهيهمناوما(تطورهفىالانسانىالعقلبهامرالتىالثلاثالحالات

اولوأنها،القدمفىعريقةظاهرةالدينباناقرقدكانوانانههنا

صفةيكسبهاالزمانىتقدمهاأنيرلمفانه،الانسانىالفكرتطورمراحل

يطبعها-العكسعلى-هوبل،والخلودوالاستمراروالثباتالاصالة

ثم،وفناءاضمحلالالىمصيرهاانوينذر،والهرمالشيخوخةبطابع

.(2)ذلكعلىالبرهنةفىفكرهواعيى،نفسهاجهد

28ص:الدين(1)

:،(بريلليفى،او(الوضعيةالفلسفةفىمحاضرات)كتابهراجع(2)

51371سنةالانجلو،قامعمحمود.دترجمة(كونتاوجستفلسفة)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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والفكرىالعقلئتطورهفىالانسانأن:(كونت)رأىوخلاصة

هى:؟أدواراومراحلبثلاثمرفد.

الدينية.الفلسفةدور-

المتجريدية.ال!لسفةودور-

هو-نظرهفى-الثالثالدوروهذا.الواثعيةالفلسفةودور-

بقوةالكونيةالظواهريعللونالناسكاتأنفبعد.وأسماهااذطواراحر

وخصائصعامةبمعانتفسيرهاالىانتقلوا،عنهاخارجةبقوىإو

ثم،الخ،والحيوية،والمرونة،المنموكقوة،فيهاكامد4ْهـيييعية

الحواد!بتعمجيلواكت!وا،داخلىاوخارجىتفسيركلرفضالىانتهوا

أسبابهاعنالنظربقطع،وجودفىترابطمنبينهاماومعرفة،هىكما

وغاياتها.

التىالبدأئيةالحاليمثل(الدينىالتفكيردور)يكونهذاوعلى

خلعتهاالطوقعنكبرتفلما،طفولتهامرحلةفىالانس!نمةبهانلهت

اممتمل9،اشدهابلغتاذاحتى6مراهقتهار9دفىاط!موثوبابهالتستبدل

.(1)التجريييةالعلوممنا"خيرةحلتهااخذت،رشدها

مصلمة،غيردعوى"الرف!يدالعقلنظرفىوهو(كونت)كلامهذا

عن(الفلسفةلدراسةمدخل)فىكتبناهالذىالفصلوانظر.م1953

.؟62-152صالوضيةالفس!ةا

وهو(والمعياريةالوضيةبينالاجتماعىالبحثمنهج):وانظر

.م1987العلومبدارالفلعمفةقصمالىأمزيانمحمدقدمهاماجستير!سالة

على(كريسونهل!دنأ)تعليقاتوانظر.أخرومواضع32-؟9حى

الترجمةمن333،384ص(الفلع!فىالفكرتيارات):فى(كونت)

من162ص(الكبرىالفلسفة)فى(كاسيهبييردو)وتعليق،العرلهية

857(كونت)ويعتبرءالعربيةالمترجمة - IV-%Aام!صواثلاثةثالث؟

-1760(مميمونسان):همانارخَالاو(الوضعيةالفلسفة)ررادوا

.م؟9؟7-؟858(دوركايماميل)و؟825

اuseomte!*!ةPhilosophiePositة!(؟)

.(86صالحين)عن

(-الايمات2م)
http://www.al-maktabeh.com
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.العيانوتصمادم،التاريختحرفولأنها،المبرهانعنمجردهَلأنها

وثمغفا،للروحانياتتقديساعصركلفىونرىنسمعمازلنافنحى

الكلفجانبالى،الناسمنفريقعند،الكليةتالو!عملاوبالمعنويات

يفصلالذىالحدوليس.؟خرفريقعند،الجزئيةوالمحقائقبالحوا*ث

،..بهاالاخروخبرةالكوليةبالمتجاربأحدهماجهلهوالمعسكرلنبين

أدواراتمثللا(كونت)يصورهاالتى"الئلاثالمحالات))أنكما

...الشعوبكلفىمتعاصرةوتياراتنرعاتتصوربل،متعاقبةتاريخية

،فردكلنفسفىمتجاورةمتعاصرةالثلاثالنزعاتهذهانبل))

وجهها،علىالانسانحياةاقامةفىبعضابعضهايكملوظائفلهاوأن

يوائمها.مجالمنهاواحدةولكل

كونت()ترتيبأنفيقررذلكمنأبعدالىدارزالدكتوريذهبلل

تقعالوضعيةالنظرة*نراسهعلىيقفمنكوسمعكوسالثلاثللصلات

مرحلةلاالنفسيةالطفولةمرحلةتمثلوأنها،نهايتهفىلاالطريقمبدأفى

النفسفىتنبثقفانهاالعامةبالمعانىالتعليلملكةاما..والكمالالنضج

التصوراتفىوالتعميمالتجريدملكتاستيقظتمتى،ذلكأثرعلى

يحاولبل..سلصلةِفىالروادثبجمعالذهنيكتفىملا(والأحكام

اسمتستحقلاالانسانيةرالمعارف..فلكهفىتدورمعنوىبرباطربطها

الروحيةالنظرةأماوألتبرلدالتعميمهذامنبنصيبتاخذحتى(العلم)

منتتمكنلافهى،مطلباوأبعدهامجالاالنظراتأوسعفهىالدينيةأو

الىوظواهرهالكونحوادثوتتجاوز...أفقهايتسعحينالاالنفس

..وراءهما

عقب،علىرأسا(كونت)تخيلهالذىالترتيبينقلبوهكذا"

حاجة:المعقولةالطبيعيةاوضاعهاالىالثلأثةالنفسيةالحاجاتوتعود

فىومتعاصرةداخلةوكلها..،الروحفحاجة4العقلفحاجة،الحس

قربعلىتدلواحدةامارةنجدلاأنناوكما...الانسانيةالنفسكيان

كذط!الفلصفيةالتبليليةالنزعةاو،التجريبيةالاستقرائيةالنزعةزوال
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تأقبلالأرضعنستزولالتدينفكرةأنالمىتشيرواحدةامارةنرى*

.(1)"الانساتيزول

(-الدينىالشعور)الى*حساسهذا":(نوردهماكس)الدكتوريقول

وأعظمهمتفكيراالناسأعلىيجدهكما،المتمدينغيرالانسانيجدهأصيل

.،(حدسا

نأالممكنمنأن)،:إلأديانتاريخفى(رينانأرنست)ويذكر

والصناعة،والعلمالعقلاستعم!لحريةتبطلوأن،نحبهء!ثيكلنجصمحل

بطلانعلىناطقةحجةسيبقىبل،التدينينمحىأني!شحيلولمكى

للحياةالدنيئةالمضايقفىالانسانيحصأنيريدالذىالمادىالمذهب

."الأرضية

يستحيلنعم)):معارفهدائرةفىوجدىفرلدمحمدالأستاذويؤكد

فنظرة،عواط!هاوأكرمالنفسميولارقىلأنها،التدينفكرةتتلاشىأرر

علىهذهـالفطرةفيهوستزداد...عقلذادامماالانسانستلاحقالتدين

.(2)"معارفهونمومداركهعلونسبة

ساذجا،بدائياوثنيانشامااولنشا،اجتماعيةظاهرةالدينهل-2

التوحيد3الىوتطورترصَثم

طريقعنيكونانماالمسالةلهذهالنهائىالحلانعندناريبلا

وليست،الايمانموضوعهىالتىالغيبمنطقةفىداخلةلأنها،الوحى

الاستنتاجيهَ.العلومولا،الاستقرائيةالعلومشانمن

ا"ولالانصانعقيدةأتالىترشدناوالسنةالقر؟ننصوصانوالحق

لانهاالصحيحةالراقيةالعقيدةكانت،التوحيدعقيدةكانتاللهفى

وان.(3)*عليهاالناسفطرالتىاللهفطرةهـرللفطرةمباشرةاستجابة

عليهمطرأثم،عليهمستقيميينالحقعلىمؤتلفينكانواالبدءفىالناس

.88-87صالدين:دراز.د(1)

.89صالدينكتابعن(2)

.30؟يةالرومصورة(3)
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أمثَالاافاسكانوما،،؟ذللثبعدالاختلافلنهموعرض؟لالحرا!

كارانماواستمرارهالخلافت!فْةاتماعرار،(1)،،فاحتلثواواحذة

يهودانه،8فأبوا،الفطرةعلىيودعهسلودكل)):والبئذالموراثذلتاثيمار

الانسانأنعلىتدلالنصوصاتكما.(2)((يمجمانهأو،ينصرانها

وحدها،غرائرْهاتستلهموثأنهانتركلمىلوْالااسبنتريةاوألحكات:لالار

فكان،يومأولمنالوحئبنورانجماءتعئهدتها.ا،ومدكرحرت،!ب

وأولالموحطيىْالمؤمنينوأول،الملهمينالأكطاداولحعبالننترأدو

الوحى.هدايةتلك(3)الأولينالمتصرعين

فانه!،حلهارراموا(الديننشأة)متلمةأثاروأالديىأولمئكاما

نصوصاعنى،ذلكفىلص!لاكلكلةيملكالدىالمرجعالىنجخنهوالم

أديانعنالتنقيبطري!ةالمطلبهذاالىللوصولسلكوابل؟الوحى

هـااذاحتى،اطتحضرةغيرالمعاصرةا!لأممأديانأو،القديمدمم*وا

الى،المنعزلةالأقطارتلكأو،المظلمةالعصورتلقفىالصيربه!التنهى

مطابقة!صورة!عتبروهالدينىالتفكيرمظاهرمنمعروفمظهرقدم1

.اعتقادمنالأولالانسانعليهكان

منهم(فريق)فقال؟متناقضةمتعاكسةدراساتهمنتائجوجاءت

فىيترقىاخذالانسانوان،والوثنيةالخرإفةصورةفىبداالدينان

صا،بالتوحيدفيهالكمالالىوصلحتىا"جيالمدىعلىدينه

1(الاحدall{"عقيدةن1بعضهمزعمحتى؟وصناعاتهعلومهفىتدرج

السامى.بالجنسخاصةعقليةوليدةوأنها،حديثةجدع!يدة

عضرالتاسعالقرنفىسادتالتى(التطور)نظريهَهذه

بعضالاديانعلىتطبيقهاوحاول-العلمفروعمنفرعمنفىاكثر

فريزروجيمس،3ءلنة+وتايلور،Snerوسبنسركونتمثلالعلماء

.؟9؟يةيونسسورة(1)

عليه.متفق(2)

33:538تايَالا،البقرةسورةفىالسلامعليهدم1عناقرأ(3)

.123:؟15تايَالا،طهسورةرفى
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G. Frzer،طكاكايمدورواميل!ْurشكمنوفىنجس.وغيرهمح

(بثصرئوضع)أو(اجتماعيةظاهرة)انهعلىللدينرؤيتهمانكآ

ال*نسانمعطياتفيهاوضعواالتىالميزاتبمةنفسثييقيسونهجعلهم

صناعاتكانتفكما.(1)وغيرصاوافنونالصناعاتمثلالأخرى

ساذجةوثنيةديانتهكانتكذلك،بدائيةساذجةوعلومهالأولالدنسات

وعلومه-صناعاتهترقتكما-ترقتثم،وتتصارعالالهةفيهاتنعدد

.(2)التوحيددرجةبلقتأنالى

ال!ريقمذهببطلان-المنهجس!نب-فيقرررخَالاالفريقأما

البشر،نيظهرتديانةاقدمهىا"كبرالخالقع!يدةانويثبت،أللأول

فتكون،والحديثالقدي!نيالأمممنأمةعنهاتنفكلمبأنهامستدلا

ذا،الملهرحمهالعقادعباسالأستاذذلكعلىوافقهمولقد(1)

فىترقىكمادئا!علافىالانسانترقى":(الله):كتابهصدرفىي!ول

وكذلك،الاولىلحياتهمساويةالأولىع!ائدهفكانت؟والصناعاتالعلوم

نالأدبأوائلمنبأرقىوالصناعةالعلمأوائلفليست.وصناحكاتهعلومه

عناصرمنبأوفرمنهاواحدةفىالحقيقةعنا!روليست،والعبادات
الدينسبيلفىالانسانمحاولاتتكونأنوينبغى.الاخرىفىالحقيقة

الكونحقيقةلأن،والصناعاتالعلومسبيلفىمحاولاتهمنوأطولأشق

التىالمتفرقةالأشياءهذهحقيقةمنطريقاوأطول،مطلباأشقالكبرى

هص(اله):كتاب.أخرىتارةوالصناعة،تارةالعلميعالجها

النبوة)عنالصقلىحمادستاذ61مقالةوراجع،م1947المعارفدار

كليةعنالصادرةالحولية(سبيلىهذه)مجلةفى(اليهاوالحاجة

باشرافنا.!1404بالرلاضوالاعلامالدعوة

اجتماعية،ظاهرةأى،بشريخاوضعا،لدينكانلونقولونحن)آ(

.سديداالقولهذاكانلربماوينشئهيخترعهالذىهوالمجتمعأنبمعنى

والترقى-والتطورالنشوءسنةفان(الهر،وضع)الدينوأنأمالكن

الدين.علىتنطبقلا-ومعارفهالْنسانحناعاتعلىتنطبقْقدالتى

الانساتحرفثم،التوحيدبدعوةبدأ..تامكامل(الهىوضع)فهو

الكرا!رسلهألسنةعلىحينبعدحيناالدعوةلهه!دوجدد،وبدلوغير

.السلامعلمهنم
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هذهبجانب،متطفلةاْمراض91،طارئةأعراضالاهىاناالوثنيات

هالخالدةالعالميةالعقيدة

لهاانتصالتى(وأصالتهالتوحيدفطرية)نظريةهىوهذه

وعلماء،(الأنثروبولوجى)الانسانوعلماء،الأجناسعلماءمنجمهور

عقيدةوجودأثبتالذىطaكلgلانجمشاهيرهمأشهرومن.النفس

وأمريكا.،وافريقيا(أسترالبفىالهمجيةالقبائلعند(علىالاًالاله)

وبروكلمان،القديمةالآريةالأجناسعندأثبتهاالمذىصطك*!"3نتريدرومنهم

Bockmanلأءكعاولروى(الاسلامقب!الساميينعندوجدهاالدى

Scmidtوشميدت،افربقياأوأسطاقزامعندQuatrefag!حمم!وكاترفاج

هذاشميدتوانتهى،الشرقيةالجنوبيةاسترالياسكانوعندالأقذامعند

منيعدولْاالذينالشعوبجميععندتوجد(الأعظمالاله)لهكرةأتالى

.(1)الانسانيةالأجناسأقدم

،(والتوحيديينالتطوريين)بينالبحثنتائجتناقضانالواقعوفى

رامقدكليهماان:نقولأنتنسينالا،التوحيديينلرأىوموافقتنا

البدائيةالعقيدةأى.البننرىالجنسفىابتدائهاعندالعقيدة!ورةتحديد

المتاخرةالشعوببدارسةالغايةهذءالىتوسلقدكليهماوأن،الحقيقية

.سنرىكماالوسيلةفىخطأوهذا.الغابرةوالأمم

الأولالانسانديانةتحديدرامتالتى1النظرياتكلأنوالحق

فصورتها،الهمجيةالأمماو،إلماضيةالقروتدياناتعلىبالتطبيق

مبنيةافتراضاتهىانما،ةق!لموتارة،سقيمةوتارة(سليمةتارةلنا

العلممطلبهوالذى،الثابتالحقتصفلافهى،افتراضاتعلى

تشبههلاأو،كثيرلمأوقليلاالحقتشبهاحتمالاتتعرضوانما،الصحيح

البتة.

اصماقحامحاوفواأنهمهومعاالفري!انفيهوقعالذىوالخطأ

وهى،الأولالانسانعقيدةعنالبحثفىالتجريبىالوضىالعلم

.112صالدين(1)
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وعلمات،ح!يقيذنتائجلهيهايحققولن،العلمهذاعلىحرامء!نة

مشكلةحلفىالوضعىالعلمينجحان"يستحيلبأنهي!رونالأديان!ار!خ

البدايةهدهلنايصورلاالتاريحالأر...الانسانىعو!لافىالديىضوغ

محتلثةصورمنسلسلةهوالعالحدهثاركل،ماموصعفىالأولى

.(1كثيرااوقليلامتقدمةندبانات

ىلوَالاالانساليةديالةعلىالاستدل*لمدمجفىأحطأواألفكعا

علىقائموهموهدا،المدلهركبصالمتحلتالممعرلمةاللأممرريالة

ولم،الدحلفصالحالةهدهعلىراشمرتكالتانرمهاهدهأناكتراض

والذى،المدنيةعىتبتعطأوكيهاتقترب،متقلتمحتلثةبأدوارصر

الماضية،القرونائارعنالمنغبونعليدوات!ق،الصددبيطاالتاريحاثبته

مسبوقةكانتالحاضةمدلياتهاسعقتالتىوالمنهمقر1الركوفتراتارر

مدنياتأنقاضعلىبدورهاقامتالمدنياتهدهوأر(مردهرةلهمدنيات

تتعاقبكما(البشريةعلىتتعاقبأدوارفى،بعيدةأوقريبة،بائدة

بصفةنحكمأنالعسيرصيصبحلحيث.الوجودعلىا"لمسنويةالفصول

للابتداءالأمرينأحدتعيينوليس.الزماندورةبدأتبأيهماقاطعة

مقابله.منتاريخيالأتمتإلحقيقى

الدينية.العقائدبشأنيقاللهكدلك

يمكنكما،دياناتبدايةالقديمةالخرافاتتكوررأررالممكىمنالهه

.(؟)سابقةححيحةلديانةوتحريفتحللنتيجةتكوررأت

المتخصصين!أكثرأن-المناقشةهذهننهئأنقبل-ن!وا!أنونود

بل،وخضوعتسليمفىقبلواقد(الاسلامىقرْسلافى،الاجتماععلم

الدجنان-رأيناكما-يرونالذين(للتطوريينامقولةمفتونوحماس

وترقى-عنهاتطورفى،والخرافةا"سطورةأصلهوأن،اجتماعيةظاهرة

كونت()افكاريرددومعظمهم.التوحيدالى-التطورلسنةتبعا

(تايلور)و(فريزرس!يج)و(سبنسرهربرت)و(دوركايم)و

علئأقاموهاافتراضاتمجردالأفكارهذهبأنوعىدوت،وغيرهم

.\؟4صالسابق(1)
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الواقمأوالمنطقلهايشهدولم،الصحيحالعلميؤيدهالم،المحتراضات

وتعظم.تعالىق!اعنالثابتالوحىم!رراتتناقضأنهاكما.المتاريخأو

معنقولوأن.ولهحاورهمنناقشهمأن-ذلكأجلمن-عليناوحق

عليهكانتماتعرففى،ا!سليمالوضعمك!ت!ىكانقد)):درازالعلامة

الم!نو)تبسيرلا-مثتارنتهافىنسترشدأن-التاريخقبلثيماالم*ديانبداية

،اليومالمىالتاريحْط!ولةمنذالمعروفةالدياناتبسيربل-والصناعات

بفتب8بدأتالمدياناتهذهمنواحدةكلأنبالاستقراءنعرفوانناألا

العهد"طولعلىوالأباطيلالشوائبخالطتهاشم،النقيةالتوحيد

دائمابدايتهاان:كلهاالدياناتفىالمتطورسنة!هتكورأنفالأشبه

.(1)اانهايتهامنخير

الالهية:العقد!دةنشاةأسبابعنالغربيينالباحثينتصورات-3

وقدوظهرنشأقدالدينفان(التطوريين)أمرمنيكن.مهما

:مؤداهطرحوهسؤالعلىاجابةوضعفىانفسهمالغربيونالباحثوناجهد

والاعتقاد!للتدينالانساندفعالمذىما

الدينى3الاعتقادنحووأثاره،الانسانحفزماذاأو

الحاسةأوالفكرةاثارةورا*العواملهىما-اخرىبعبارة-او

3الانساننفسفىالدينية

متعددةاجاباتولكن،واحدتصورأوواحدةاجابةثمةتكنولم

:كثيرةوتصورات

ا*ولالعاملاتيرى،لذىالكونىأوالطبيعىالمذهبتصورفهنالك.

وقد،الطبيعةمشاهدفىالنظرهوكانالدينيةالعقيدةنشأةفى

الطبيعة.عبادةكانتالأولىالعبادةبأنالقولاليهانسب

بحثدرازالدكتوركتابانالىهنانشيرأنويجدر؟16ص،)ا.(

عولناوقد،م952iسنةالهيرحمهكتبهقد،المجالهذافىويتيمراثد

المشارأمزيانمحمدرسالةمراجعةويمكن.البحثهذاكتابةفىعليه

عندالديننشأةفىالتطو!ولالنظريةهذهصدىعلىللاطلاعا!ن؟اليها

الاسلامى.الشرقفىالاجتماععلمأساتذة
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نأاليهانسبوقد،الحيويةأوالروحيةالمداهبتصوروصا!ك

للأفلال!أرواعبوجودالاعتقادثمالموتىأرواحة9إ!عكاررالأصل

و.العنا!ر.

أنهفىالعامةفكرتهتهملخصالذى،!مم!نلاالمذه!تتصوراكا!هو

الانسانية-النفسفىواثارتها-الالهيةالعقيدةالىالمحوصول!لملأ

التقلباتفىولا،وجمالهاالطبيعهفىالتأملالىحاجةلالماسيكىلم

وأسرارها،الأرواحعالمفىالعجيبةالتجاربفىولا،وأهوالهاأنكونيذ

كلفىلهالمألولهْةالعاديةحياتهفى،النفسيةالانسانتجاربانبل

العليا.الحقيقهَتلكالىبقوةنظرهلتوجيهكافيةكَانت،نجوم

كانت،عمانويلالفيلسوفوصاحبهالأخلاقىالمدهبتصوروقالك

العملى.العقلنقد:كتابهفى!ثرحهوخد

الذىDurkheimدوركايمورائده،الاجتماعىالمذهبتصوررت!نالك

هوالجماعةعقلأناى،اجتماعيةأسبابوليدالتدينأنيرى

.الوجودالىويبرزهاا!لأديانيخلقالذى

تشتركانهاوواضح،الديننشاةعنالغربيينالمفكرينتصوراتهذه

عنبنفسهالانساناليهاوصلقدالالهيةالعقددةبأتالقولفىجعيعها

الملأحظاتنوعمنالعواملتلكأكانتسواء،انسان!4عواملطريق

الاجتماعيةوالصروراتالقئيراتجنسنو!منأم،الفرديةوالتأملات

ذلك.غيرالى،اللاشعورية

خلفيةقاعدةتشكلالخاطئةالتصوراتهذهبعضأنيلاحظومما

التنبيهعليناوجبثمومن،عندناالدينىالاجتماععلمدارله!لمبعض

.(؟)وجيزةاشارةفىاليها

مصتفيضةعلميةمناقشةالتمموراتهذهدرازالدكتورناقشوقد(1)

.180-؟؟9صأنظر،عليهاعلقثم
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وابحتمعالنفمىفىالضيدةأثر

تمهيد:

أعالجهأنيمكننىولا.متشعبطويلالموضوعهذااناذخربداية

العميقشعورىولعل،الوجيزالمبحثهذامثلفىوافيةدقيقةبصورة

برشحةيكونماأشبههوالذىالايجازهذالىيغفرالموضوعهذابأهمية

مفامفىاليهالعودةبغرورةالتنويهمع،شمسمنوشعاع،بحرمن

.هّنلاشاءان(1)خر1

الىلهردكليطمحعطلبأعزتلخيصفىاجتهدنالو..والاَن

.السعادةانه:واحدةكلمةفىلقلنامجتمعكلأليهويسعىلنفسهتحقيقه

قمةفىالفيلسوفمن،بشركقينشدهاالتىالأحلامجنةهىفالسعادة

الى،الملكمن،وبساطتهسذاجتهقاعفىالعامىالى،وتجريدهتفكيره

بتعاستها.يرضىأو،لنفسهالشقاءعنيبحثأحدانحسبولا،الصلوك

وللمجتمع؟للفردالسعادةهذهتتحققكيفولكن

وكثرة،والجاهالسلطانوقوة،المالوفرةأنالناسجربلقد

تحقيق-وحدها-تستطعلم،الماديةالعلوموا،المنافيوتحقيق،الأولاد

الوقوعمنالبضرأماممفرلاأنذلكمعنىوهل،والمجتمعللفردالصعادة

اكثرها،وما1نواعهوشتىصنوفهبمختلفوالضنكوالبؤسالشقاءضحايا

!ا؟تنوعهاأكثروما

يفجرأتعلىالقادرهووحدهالايمان،الايمانهوفهذا..لانقول

يوسفالدكتورالأستاذكتابيراجعأنبالقارىءنم!حي(1)
سنةعشرالثانيةالرسالةمؤسسةطبعة(والحياةالايمان):ألقرضاوى

وينظر،البحثهذاكتابةفىكث!لرامنهأفدناوقد،م1985/!1406

الدين()ؤكتاب،فغانى61الدينلجمال(الدهريينعلىالرد)رسالةكذلك

الانسان)و،قطبلسيد(الاسلامىالتصورخصائص)و،درازللدكتور

رضا،ورثميد،عيدهمحمدومؤلفات،قطبلمحمد(والاسلامديةالمابين
،(أنقزالى)و(القيمابن)لفاتوموً،الخطيبالدينومحب

لنك.لفترى(؟الايمانالىالعودة)و،(الحليمى)و((البيهقى)و
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رأويستحيل،تثيصلاالسعادةمنوألهارايمأبيعالمؤصالالساررثلتف

نم"او،والطمانينة،السكينةينابيعهىتلك،بغيرهاالسعادةنتحقق

والحرية،والعزة،والحب،والرصا،رالفاؤلوالبنترلم*او،إلمثسى

وغيرهاالعنا!رهدهالمؤمننثسعلىيديص!(علىقادررالايمان.ألح

كدلك.الاَحرهَحياتهفىسعيدا،الدبالحياةهدهفىسعيدايجعلهمما

،للفردالسعادةتحقيقفىهائلةامحالاتلهاالايماتلهالمعقيدة

الفردفىيؤثرماأنومعروف.بعيرهاسعادةللثردتتح!قأرريمكنلالل

يحققفما،متشابكةمتداخلةوالمجتمعالفردبينلهالحدود،المجتمعفىيؤثر

ليسالسعيدالصالحمالمجتمع،بالضرورةللمجتمعيحققها،السعادةللثرد

سعداكل.صالحينأفرادمنأكثر

:الفردفىالعقيدةأثر:اولا

القلب:وطمانينةالنفسسكينةلهيحققالايمان-1

تعالى:قال

معايماناليزدادواالمؤمنينقلوبنيالسكينةأنزلالذىهو)،

اللهبذكرالا،الهبذكرقلوبهمتطمئن9منوا1الذين،)0(1)،،ايمانهم

.(2)*القلوبتطمئن

هاماركناتشكلالقلبوطمأني!ةورضاهاالنفسسكينةأنلامراء

ولامراء.للسعادةالأولالينبؤعهىبل،الانسانسعادةأركانمنوأساسيا

،القوةولا،الصحةولا،العلنمولاالذكاءفىيكمنلااليها،السبيلانكذلك

الماديةالحياةنعممنذلكغيرولا،والجاهالشهرةولا،والغنىالمالولا

وحدها.

صادقا.ايمانابالثهالايمانهوواحدامصدراوالطمانينةللسكينةان

المالل،الواقعبهيشهدماوهذلم.نفاقيفسدهولا،شكيكدرهلاعميقا

نفسهفى،منصفبصيرانسانكليلمسهوما،الحافلالتاريخأيدهوما

حوله.وفيمن

.28الرعدسورة(2).4الفتحسورة(1)
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بالتفاهةوشعورا،واضطراباوضيقاا!لقالناسأكثرأنعرفنالمقد

اليقين.وبرد،الايماننعمةمنالمحرومونهموالضيا!

،والمرفهاتباللذائذح!لتوان،مذاقوللألهاطعملاحياتيمان

له!يف!هونولا،هدفالهايعرفونولا،معنىلحياتهميدركونلاانهم

انشراحأو،قلباطمئنانأو،نفسبسكينةهذامعيظفرونفكيف،!!را

كاصدر

التوحيطوشجرة،الايماندوحةثمارمىْثمرةألنمكينةهذهان

ينزلها2ءاع!ملامننفحةفهى.رلههاباذنحينكلأكلهاتؤتىالتى(الطيبة

سخطاذاويرضوا،الناساضطرباذاليثبتوا،المؤمنينقلوبعلىاله

اذاولهِحلموا،الناسجزعاذاويصبروا،الناسشكاذاويولحنوا،الناس

.الناسطاش

عندهـ.ويطمئن،الخائفاليهيسكنةونور،اللهمنروحالمسكينةلعذه

ْ،الضعيفبهويقوى،المتعببهويستروع،الحزينبهويتسلى،القلق

.(1)الحيرانبهويهتدى

بغير،حدرانشراعولا،قلبطمأنينةولا،س!نسكينةللأاذت

.رخَالاواليومبالثهالايمان

المؤمنة؟النفسسكينةالايمانيحققكيفولكبن

الله-فطرهالتىفطرتهيساير-بايمانه-المؤمنأنريبللأ(1)

فى-لا،ووئامسلامفىفطرتهمعيعيشفالمؤمن،معهاوينسجم،عليها

وينقع،حاجتهايلبى،يعاندهاولالهايستجيبلأنه،وخصامحرب

ثقافة،ولا،علميملؤهلافراغاالانسانفطرةفى))لأنذلك،غلتها

وعلا.جلبالهالايماتيملؤهانما،فلسفةولا

تجطحتى،والظماوألجوعبالتوترتحسالانسانيةالفطرةوستظل

اليه.وتتوجه،بهوتؤمن،الله

القرضاوىالدكتورالأستاذعنالجميلالتصويرهذانقلنا(1)

.(والحياةالايمان)من49-09ص(بتصرف)
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فلر-الوربحبلمناليهاقربوهو-ربالانسانيجدلم!اذا

هسْعهليجدلن..*ذقي!حلايجدول!،السكي!ةيجدولن(السعادةججد

.(1)،،أن!سهمفانساهماللهنسواكالذين،،اتهافى

بالغرورعنهاحجبمنيعرفهاوكيف؟يعرفهالمممنن!سهيجدوكيف

فىوالغرق،الأرضررالىالاخلادو،الشهواتباتباععنهاشغلأو؟الكبرر

والطين؟الجسدومطال!،الحسلذائذ

روحمىْن!خهالىالأرصطينمن!بضهالانسانخلقفىاجتمعد!ل

.الانسانحقيقةيعرفلمالروحسم!نو،الطررجانبعرففمن،الق

منكذاءهالروصالجانبيعطولم،حاجتهالمادىالجانباعطىرمن

قدرها،وجهل،حقهاالانسانيةالفطرةبخسفقد،الهومعرفةالايمات

يسايرها.9امعهايتسقولم،قوامها9ح!اتهابهما"حرمها

:-ه!لارحمه-القيمابني!ول

الله.علىقبال-Alالايلعهلاشعثالقلبفى))

باللىءالأنسالايزيلهالاوحنئ!ةوفيه

معاملته.وصدق،بمعرفتهالسرورالايذهبهلاحزنوفيه

اليه.والفرار،عليهالاجتماعالايسكنهلاقلقوفيه

ومعانقة،وقضائهنهيه9ه!!مألالرضااد*بطفئهالاحسراتنيرانوفيه

اقائه.وقتالىذلكعلئالصبر

وصد!،ذكرهودوام،اليهوالانابةمحبتهالايسدهالافاقةوفيه

.(r)(»أبداالفاقةتلكتسدلمفيهاوماالدنياأعطىولو،لهالاحلاص

والاعتقادالايمانمنحاجتهالروحىالجانبيعطىلافالذىوكذلك

،والحسرة،و،لقلق،والحزن،والوحشة،الشعثيعانىفانه،اللىرمعرفة

فطرهالتىفطرتهالىيهتدلملأنهالاذلكوما،لهاحدودلاالمتىوالفاقة

حقوقها.يعطهاولم،عليهاالله

.19الحمثرسورة(1)

الايمان)وانظر،السالكينمدارح:القيمابن(2)

.فشصرAA-96!ص،

لحياةوا
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أعماقاعمقفىتستكىملحةصرورية!طريةاسئلةوهنالمك(ب)

اليقين،تثمرماطعةواضحةحاسمذ،جاباتتطلبعليهوتهجمألانسان

بانقلق.وتذهب،الشكوتقطع

ص؟حاءاأينمن؟الانسانما؟"العالمعأ؟الوجودهذاما

دالحياةما؟ينتهيانكي!؟بدءاكيف؟عدلههماما؟يدلرهمامن؟صنعها

هذهبعدء!شيوحدهل؟الحياةهذهبعدي!تظرنامستقبلأى؟الموتما

؟الخلودبهذاعلاقتناوما؟العابرةالحياة

ناالىعليهتلحوستظل،خلقمنذالانسانعلىالحتالأصثلةهذه

الأسئلةهذهتجدولم.عنهاينفكولاعنهتنفكلا،الحياةصفحةتطوى

الدين.فىالاشافيةأجوبةلها-تجدولن

وهو،الكبرىالوجودعقدةيحلالذىهو(1)وحد،الدين،أجل

ترف!اجابةا"سئلةasp,عنيجيبناأنيستطيعالذىالوحيدالمرجع

السكينة!وتزرع،؟لقلبنياليقينوتثمر،الصدوروتشفى،الفطرة

والتخبط.والشكالحيرةعلىوتقغ!،النفس

دون،حياتهمشموعفيهوأذابوا،أعمارهمفيهالفلاسفةافنىالذىان

(وهدوءدعةفىالمؤمنحصلهقد،الفكرىجوعهمتشبعثمرةيجنواأن

ولم3يحياولم3يذهباينوالىrجاءولم؟جاءاينمن:فعرف

ولاينع!،يضللاالذىمصدرهصاذلكعرف3هناكينتظرهوماذا؟يموت

-الوصبهدايةالمسترشدغير-.الانسانىالع!لتصدىلقد(1)

بكلاموجاءوزل،وتاه،واضطرب،لمحتخبط،الأسئلةهذهعنللاجابة

قصورمبحث(العامةالفلسفةفى)(كتابناانظر.سخيفمتهافت
.بالقاهرةالزهراءنضرة،الالهياتمجالفىال!لس!يةالميتافيزيقا

افكارحصلأنبعد-(اللذا!اقسام)كتابهفىالمرازىالفخريقول

:لععرهوالكلاميةةيفصلفلا!فكراعملابدائرةوطاف،والمتأ!حرينالمتقدمين

غليلا،تروىرأيتهافما"،الفلصفيةوالمناهج،الكلاميةالكتبتأملتلقد"

مثلجربوصا...الهقر؟تطريقةالطرقاقربورأيت.عليلاتضفىولا

الاسلاص(التصور!ائعى،وانظر.(،معرفتىمثلعرف(تجربتى

.الأولالفصل،قطبلسيد
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لهقدالوجودربمنالوجودحقبقةعر!رص.وء!عراللهوحىرص

مستقيم.!راطالىلتهدى

دونطاقتهيبددفيماالبحثعناءمنإللأنسانأراعقدالوحىان

ور!كه-وما-يعلعهأنينبغىمالهوقدم،ويعلىيشنعلحاالطر

ق!مها،وأ!رارهوعلته،وغايتهومنتهاه،ومصدرها!جودامبدأض

وتخرصات،المتفلسفينوتعمقات،المجادلينجدلمنسالمة،سائعهَحالصة

المتكبةبئ.

الوجودقضا!انيالدلهنِنالىللومعولالفذةالسبيلههوحدهفالوحى

وبغير،ةف!كستكوتلناليقينوبغير،يقينيكونلنالوحىوبغيرالكبرى

.سعادةتكونلنالسكينة

وايده،الوصبهجاءالذىالعميقالبسيطالديماتبهذا(سب)

الوجودكتاب!كلمةكلبل،سطركللهوشهد،الفطرةواقتضته،الضل

والحيرةالبلبلةمنواشراع،والاضطرابالشكمنالمؤمنسل!-ألمفتوع

.والمرتابونالجاحدونغصصهايتجر!التىةيس!نلاوالذهنية

حينالكبرىالوجودالفزالمؤصحل،المريحالواضحالايكلانلهذا

ومنتهاهكلهالوجودمبدأعرفلل،ومهمتهوغايته،هـه!صموممدأهخرف

الاست!ها!علامماتوزالت،ل!سهمنالشكعقدكانحلت،وعدكهعايته3

حياته.منالكبيرة

حلقهالذىهو-ومليكهء!ث!كلربهو-ربالهأنعرفلقد

وسخر،رزقهلهوكفل،خلي!ةالأرضفىوجعله،وفضهاوكرمه،فسواه

ظاهرهنعمهعليهوأسبغ،منهجميعاالأرضفىومااس!مواتافىمالمه

لجهذافاوى،بحبلهوأعتصم،بجوارهولاذ،ربهالىفاطمأن(وباطنه

الوثقىبالعروةواستمسك،مكينبقرارولاذ،شديدركنالىالايمان

...لهاانفصاملا

الخيرممزوجةالناسيعيشهاالتىالقصيرةالحياةهذهأنوعرف

الغاية،هىليست،بالألمواللذة،بالباطلوالحق،بالظلموالعدل،بالمنئر

تجزى.وابقىخيرهىأخرىلحياةمزرعةهىانما.المنتهىاليهاولا
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عىالمعرلهضالتساؤلمنبذلكالمؤمنفاصتراح،كسبتبمانفصكلفيها

حينذلكُمنالمؤمناصتراح؟بعدهماماذا؟صهماما:والموتالحياة

،طورالىطورمنالموتينقلهوانما،الأبدىللخلودخلقانهوأيقنعلم

...دارالىدارصاأو

،سدىيتركولم،عبثاالحياتيهذهفىيخلقلمأنهالمؤمنوعرف

ليهتدى،ومنذ!لنمبثسلن،ومعلمينهداةبالبيناترسلهاليهاللهلهبعث

،8فيبتغواللّهيرصىماويعرفوا،الطريقمعالمويستبينوا،الحقالىالناص

بررويحكموا،القسطموازينالناسبينوليقيموا،فيتقوهيسخطهوما

يتخذ!-وترىتحس-رفيعةامثلةوليكونوا،فيهاختلفوافيماالناس

...الاخلاقومكارمالاعماللصوالححسنةأسوةالناس

معزولاولا،حولهمنالكبيرالكونعلىغريباليسانهالمؤمنوعرف

الكونهذاففطرة.معهكلهالكونان،وحدهيعدلمبايمانهانه،عنه

،فسوىخلقالذى،الاعلىللربوالصصجودإلتسبيحهى،الايمانهى

وان،فيهنومنضر!اوالسبعالسمواتلهتسبح،،:فهدىقدرالذى9

حليماكانانه،تسبيحهمتفقهونلاولكن،بحمدهيسبحالاء!ث!من

ء(؟)*غفورا

تصوراللمؤمنيقدمفهو،هائلةعظيمةمكاسباذنالايمانمكاسب

فالجاحدون،والشكالمحيرةعذابمنالمؤمنينجىمنضبطامتوازنافذا

حياةيحيون،الحصابيوملقائهفىالشاكون،فيهالمرثابوناو،باله

راحةولالهاطعملاحياةفهىثموميط،غايةولا،هدفولالهامعنىلا

.وحيرةقلقكلهاحياة،فيها

قضيةفىلهوشمترلهحون،اليهيطمئنوتء!فبيوقنونلاانهم

حولهم.منكلهالكونووجود،انفصهموجودهم

،الصدورتشفىاجابةتجيبهمأنتستطيعفىالمحدودةعقولهمان

.44؟يةالا!صراءسورة(1)
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،(1)والاضطرابوالحيرةالشكظلماتوتمحو،واليقينالسكينةوتحقق

امراليسالشاكونوالمرتابونالملحدونالجاحدونيعانهمهالذىالشكفىهذا

تلفحهم،عليهمفتحتجحيممنوكوة،أليمعذابانه،هينايسيرا

فاشتعلت،جديدمنالشكعواصفعليهمهبتلهيبهاخفوكلما،بنارها

يسلبهم،.ءمنهمنأصلاأمرالقلقوهذا...العذابليذوقوا،النار

بينرهطهفىوسلمعليهاللهصلىالرسولأصدقوما،والسعادةالسكيئة

حيث،واليقينبالرضاوالروحالفىوربطه،والشكوالسخطوالحزنالغم

واليقين،الرضافىوالروححر!لاجعلبقسطهوجلعراللهان)):يقول

الضاعرقلببهيمورماوتامل،"والشكالسخطفىوالحزنالمغمجعل9

وشكحيرةمن(الطلاسم)مقطوعتهفى(ماض!أبوايليا)المرتاب

:واضطرابوقلق

اتيتولكنىأينمنأعلملا،جئت

فمشيتطريقاقدامىأبصرتولقد

ابيتامهذاشئتان،سائراوسابقى

طريقى؟أبصرتكيف؟جئتكدف

ةاأدرىلست

،31الوجودهذافىاناقديمامأنااجديد

اإ3!يودفىاسيرأم،طليقحرأناهل

؟؟ءمقودامحياتىني!م!فنقائداناهل

...ولكن،ادرىأننىاتمنى

اادرىلست

ة؟قصيراماطويل؟طريقىما،وطريض

؟؟واغاثرفيهأهبطام،اصدأناهل

!؟يسيرالدربام،الدربفىالسائرأناا

!3يجرىوالدهر،واقفكلاناام

(1ادرىلممت

النماذجوانظر،بتصرف؟؟4-091ص(والحياةالايمان)(1)

يعانيهاالتىوالاضطرابوالقلقوالشكالحيرةروحتعكسالتىالف!عرية

.والمرتابونوالنفاةالملحدون

(الايمات-2م)
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سويااسمالاأبمختقبلماأترانى

!؟شياكاثنتترادىأم،ومحادمحواكفت

أبديا!سيبقىأم،حلالنغزألهذا

!؟ا-كرىل!متونادا..!أدرىنجست

؟أدرىلست

واجابه،واضحة4ورؤيصحيحاتصوراايمانهيشحةفالمؤمن

وحيرةقلقكلعنهوتنزع،وأللأكنصنانوالهسكنبةنين!يلاتزرثهقاطعة

4ري!حمو،!مالوجودهذاومصدرمصدره!نجبرف؟واضطرأبوشك

وعلاقنت،الكونهذاىفـهز!اكرمو،ومعناهـوغايته،ء!تنكلومصير

.باسرهوالوجودبالحياة

ا!هنتتركهلاع!تهأنالمؤصلسفىالممكينةيبعثومما(د)

الغايهلهتوضحلكنها،بتلكيلوذثم،هذهمعيميلالمسالكخمالل!راع

يشكولا(يترددولايتارجح!لا؟العاية4هدبلوغالىالسبيللهوترسم

يتوقف.ولا

بكمفتفرقالسبلتتبعواولا،فاتبعوهمستقيما!راطىهذاوأت،!

.(12،(المستقهممالصراطان!ها،،(1)،،سبيلهعن

فح!،وتفرقهاالسبلوتعددالغاياتتوزعمنالمؤمناستراعفقد

وهى؟اليهاويسعى،عليهاصيصواحدةغايةفىكلهاالغايات

سخطهم.اوالناسبرضامعهيبالىولا،تعالىاللهرضوان

غيرمطمئناوم!لوكهأخلاقهفىالمؤمنكانالمستقيمالصراطوبهذا

متعرج،غيرمستقيما،مترددغيرواضحا،متقلبغيرثابتا،قلق

تنازعيعذبهولا،الاتجأهاتتناقضيحيرهلا،معقدغيربسيطا

؟يتركأمأيفعل:نفسهفىالداخلىالصراعشخصيتهيحطمولا،الرغبات

؟ذاكأمهذاايفعل

.؟3a-الانعامسورة(1)

.الكتابفاتحةسورة(2)
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وكلعملكلنياليهايرجعثابتةومعايير،واصحةمبادىءلهان

لهما.حدودلاوسلاماسكينةيمنحهوهذا،تكرف

حوله(منالوجودلهذارائعبتصورالمؤمنالايمانيزودكما(!)

هذافليس،معهوتناسق،وارتباطوتواصلأنسفىيحيىجسله

ومسرح،واعتبارهتفكرهلاَحمانه،عنهغريباولا،لهعدواالكون

رحمته.وآثاراطهانعمومظهروتأهـللأته5لظ!

المؤعن،يخنهعكَماالمهلنوأك!يسيخصع-ِر!العظ!مالكوررفهذا

دليلالىنظرتهاليهينظسوالمؤهت.المؤمني!مس!حما3المفشحكلدي!عبح5ِ

وحشته.فىيؤننمهص؟بىث!او،ربهالمىطئثيه

المؤمن،نفستتسعcللوجودالرحبةالودودأو*يماذيةْةر!طإاهذ(بو

لهْيه.يعيهثىالذىدو!ولادافوةوتمهصع،حياته!تتممع

المنظور:العالمينوسعاتىوقلبهالمؤمنر*سحعناوسعث!ناكلهلتس

الدنيا:الحياتينووسع،الغي!وعالمة*اعالطعالم،ألمنتإ!روعير

الوحو!:الوجودينووسع،الح!دو!ياةالنناء!"جاة،الآحرةز

وجل.عزاللهوجود:ال!اقىالواحبوالوب-!د،الانىالمحدث

يعيشانه،والآخرةاللهنيالشاكالملحدصدرولنأضببقهناكوليس

ور*،يومهالايعرفلا،والغدالأمسعن،واللابدالذزلعنشعزولا

العريض،الوجودعنمعزولايعيشوهو،المحسةلذاتهالايوههمنيخعرف

ال*شخصهمنيرىولا،اخرىمحدودةوشخوصاشخصهاللأمنهيرى*ر

4حسمه j.3ulالحيوانية.ودوافعه

أجاهـوقد،واليقينار*يمانبدوروينسْرعوينفسحيتسعبل!لاف

افصص)):تعالىاللهقولعنسئلع!تماوسلمعليهاللهصلىا!سولا

.(1)(1ربهمننورعلى!كولكسافىمصدرهاللهثرع

.((وانفسحاتنحبل!لادخلاذاالنورات)):4دقال

يرثكص)):والنفاقوالشك9الداهـابظلمةوينكمشالقلبنجحصيق

.22الزمرسورة(؟)
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ضيقاصدرهيجعليضلهانيردومن.للاسلامصدرهيمثرعيهديهاتالله

.(1)،،حرجا

(J)يزرعهاالتى-والرضاوالطمأنينةالسكينةبواعثأعظمومن

-والفررخَالاواليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهالمؤمننفسفىالايمان

اللهمعيةنيلأنهةوحده-الوجودهذانيليسبانهالفذالشعورذلك

بجانبه،تسيرعنايتهوأن6يدهفىاللهيدبأنالمؤمنشعوروان))،تعالى

شبحعنهيطرد،كانحيثمعهوأنه.تناملاالتىبعينهملحوظوأنه

المزعج.كابوسهانفسهعنويزيح،المخيفالوحدة

والمغزبالمشرقولله،!:ربهكتابفىيقرأمنبالوحدةيشعركيف

معكموهو،،،(2)،،عليماسع9اللهان،اللهوجهفثمتولىوافأينما

.(3)،،بصيرتعلمونبماواللهكنتمأينما

العواملأهملمنوالعزلةبالوحدةالانساناحساسفرطأنريبولا

.والبؤسوالنفسيةالعقليةللاضطراباتالأساسية

جانبالىوالطمانينةبالسكينةالمؤمنشعوريعمقومما(!)

ضمير،نييحيونفهم،المؤمنيناخوانهعنمعزولغيربأنهشعوره-ذلك

الصالحوعملهبايمانهيعيشبانهالمؤمنشعوراكرموما،ووجدانهوحسه

المؤمنهيئمنوحالحوشهبدصديقكلومع،المقربينورسلهاللهانبياءمح

عصر.كلفى

منعليهماللهانعمالذينمعفاولئكوالرسولاللهيطعمن9"

.(4)،،رفيقااولئكنم!خووالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيين

الأنقياءالأطهارالأبرارهؤلاءمرافقةمناسعدللانسانمرافقةواى

.الأتقياء

،موصولممتدطوبلخهتاربانيستفدرةعخي!رملاالمعيةبهذهوالانسان

.(5)يومهالىالسلامعليه؟دملدنمنوالمؤمنينالايمانتاريخوهو

.125الأنعامسورة(1)

.\؟5/ةر!بلا(2)

.(بتصف)السابقالمرجع(5)

(r)4/الحديد.

.69/النساء(4)
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بسكينةيعصفالذىالقلقبواعث(خطرمنأنومعروف)ز(

قدماعلىوبكاؤهوندمهواسفهالانسانتحسرهوورضاهاوأمنهاالنفس

المست!بل.منوخوفه،حاضرهعلىوسخطه،خيهمافىلهوقعيكون

اجترارعنيفترولا،عليهويأس!ماضيهعلىمؤلماحزنافيحزن

والخوف،الحاضعلىالقلقجانبالى،الكئيبةذكرياتهومضغ،الامه

المست!بل.!ا

الاستسلاممنوتصونهاتحميهاعقيدتهافان،منةالموًالنفساما

الحزررفىوالاسترسال،المظلمةوالأفكار،الأليمةالمشاعرهذهلمثل

قضاهماوكل،اللهبقضاءء!نتكلأنتعتقدبل،فاتماعلىوالمتحسر

الرضابغيريقابللااللهقضاءمنامابوما،ينفذاتلابدوقدرهالله

لهرالتسليم.

الله،بقضاءيرضىولكن،كذالكانكذافعلتلو:يقوللاالمؤمن

السخط،وهل،الشيطانعملتفتحلوفان.فعلشاءومااللهقدرويقول

.الشيطانوسوسةمنالاوالتبرم،التحسروشدة،قل!لا!

قوله:ربهعنل!عيالمؤخما

منكتابنيالاانفسكمنيولالأرضفىمصيد4منأولبما"،

ولا،فاتكمماعلىتاسوالكيلا،يسيره!لاعلىذلكان،نبراهاأتلمحبل

ء(1)،،فخورمختالكليحبلاوالله،(تاكمبماتفرحوا

الرضا:ق!حياللأيمان-2

هىالتىةيس!نلاالسكينةأسبابأولمنبالرضاالانسانشعوران

الراثعة؟النفسيةالحالةتلكيحسالذىهووحدهوالمؤمن؟السعادةر!هل

وهيهات،العالمينرببالةالايمانمبعثهاجزيلةروحيةنعمةفالرضا

هالآخرةجزاءفىمرتاباو،فيهشاكاو،باللهجاحداليهابصلأن

لأتالكونفىومكانهوجودهوعن،ن!سهعنراضفالمؤمن"

شيئاولا(قيمةبلامهملاكماولا،غايةللاضائعةذرةليسأنهيثلم

وخليفة،اللهروعمنونفخة،اللهنورمنقدهـلطهزبل،متررللااه!اش

..((اللهأرضفى

.23-22الحديد(1)
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بعدلهوأي!ن،وجلالهبكمالدأَمنفىنه(رلهعنراضوهو)ز

علما،هـثىءبكلصبحانهأحاط،وحكمتهعلمهالىواطمان،ورحمته

،لهواشيثايخلقلم،رحمةء!ث!كلووسع،عددا!ثىءكلوأحعى

تعد،لاعليهنعمه(الحمدولهالملكله(سدىشيئايتركولم

فمنحسنةمنأصابهوما،اللهكمننعمةمنبهمما،يحدلاعليهوفضله

الذى،،:بقولهاللهعلىيثنى،نفسهفمنسيئةمنأصابهوما،الله

فهومرضتواذا،وبسقينيطعمنىهووالذى،يهدينفهوخلقنى

خطيئتىلىيضرأنأطمعوالذى،يحينثميميتنىوالذ!،يشفين

.(1)،،الدينيوم

لن!سه،تدبيرهمنأفصللهاللهتدبيرأتاليقينتمامموقنوالمؤمن))

نفس6واقافَالافىينظر،بهأبويهرحمةمنأعظمبهتعالىورحمته

4لعلىانكالخيربالدك،!:ربهفيناب؟ورحمتهتعالىبر،ثار1فميرى

.،،البهليسوالمثر،بيديهفالخير.(2)،،قديرء!تن

بنعمالاحساسعميقوالمؤمن،والحياةالكونعنراضوالمؤمن

ويرى،"ولهء!شكل!ونعهلحهاللَهرحمة؟ثاريرىوالمؤمن،عليهالله

الغامرالرضاشعورالمهـؤمنيفقدولا،تحم!ولاتعدلاعليهاللهنعمان

.الحياةزلازلوهزته،والضراءالباساءاصابتهوانهذا

النفمهم!:الأمايورثالايمات-3

والسلا!الأمنيكونار*يمانقدروعلى،لهايمانلالمنامنلا

تتنزلاستقامواثماللهردنافلواالذينإن،،:فمائلمنعزئول،افنفمم!

،توعدونكنتمالتمىبالجنةوأبطنرواتحزنواوللأتخافواألاالملائكةغ!يهم

أتنممكمتشتهىماف!الاولكم،اللَاخرةوفىالدذياإبإةافىمكؤا!يلوأنحن

.(2)،،رحط*غفورمنفئأ.تدعونمافنهاريكم

لهمأولئكبظلايمانهميلبسواولمآمنواالذيىت":!بحانه؟فتال

.(3)،،مهطدوتوهمنرو،+لا

.82-77:اءالمنتعر(1)

.82ةالأنعامسورة(3).1آ،3؟،30:لهصلت(3)
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والسكيمةالطمأنينةثمراتمنوالأص،أمنهمصدرالمؤمنكايمان

الانمماتيتوقعهمابكل،بالمست!بلتقعلقطمانينةانه؟منهانوعهولل

وان!م!نلاالذمنهذابدونسعادةور*،عنطهيخافأو،منهولخاف

أبوابسدقدالمؤعنلكنشتىوأمورحَنتيرةأنتمياءمنيخافونالناس

فر!!ديكونأنيحاكه،وحدهاللهار*يصفيتكلم،كلهاالخوف

يملكون*لا*نهممهل!اخيفلاالاسأَعا(اختةعلىاتحت!ىأو،حقهفى

.نشوراولا،حطاةولا،موتاور*،نفعاوللأ،ضرا!

ْ(؟)"،المذانالقوةذوالرزاقهواللهان،)

لحقهْلاوالاْرضال!مماءفورب،توعدونومارزقكمالسماءوفى،،

.(')(،تنطقونأنكممامثل

.(3)،،رزقهااز4علىالاالأرضفىدابةمنوما)،

.(4)(،وأياكميرزقهاانهرزذلهاتمل*ودابةمنوكأين،،

نرزقثنحنرزقانسألكلاعلبهاواصطبربالصلاةأهلكوأمر،،

.(فى)،،ىو!تللرالعاقبئ

ار*جل:وانقضاءتادمنخوفولا

ء(6)،»كتابالاءموه!*ينقص!ولامعمرمنيعمروما!،

ء(7)(،يستقدمونولايق!اسيسذخرون*إأجلهمجاءفاذا"

.()،لم،،أجلهاجاءاْدان!سااللهوخِهببوون)،

طمانينة،ولا،أمنفلا،السعادةيستل!الخو!أرربولا

ةيس!علاالمحهورةحهذ،!واقرأ،ثألحبرمعةحاث5وإ*،رضا*إر،سلامولا

!تالعقبكأنبةثالحرِثبحونكيف:فى3وتأ،الخال!نأح!لتبهاالبى

إ*يمالهية؟ا

.(331)ءاولهسدسف(3).(08)الدارياتسورة(1)

.(؟؟)كاكل!ةسور(6)(3-،33)ياتارالثسهسرة(3)

.(3؟)الاعرافسورة(7).(6)حودسورة(3)

.(11)المناف!وتسورة(A).(60)ا!نكبوتاسورة(؟)
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،والأضياءالناسمنرعب!،دائمخوففىأعيشاننى000"

الممتازالمركزولا،الطمأنينةأعطتنىالثروةلا،نفم!ىمنورعب

ولا،الحبولا،المرأةولا،الرجولةولا،الصحةولا،اعطانيها

.لثىءكلجربتأنبعد،مثىءبكلت!ض...الحمراءالسهرات

حولى؟منشباحالاًترىألا،نف!منأخاف،نفس!أكرهاننى

،هموملىليست؟هذامم!يلتهمنىلكىفمهيفتحبالخوفتحمم!ألا

والصحةوالمجاهالمركز،عندىالمال...الدنياهذههوكبرالاًهمىان

لماذا،ملكىشسءكل(يدىبيننتىءكل..و..،والجمالوالمرأة

؟أخافممماذنخائفأنا

ص؟أخافاذنمم،حياتىفىلهوجودلااللهان!كلا؟اللهمن

مجردعندىانه،اخافهأننىأشعرلا،بهأبالىلاولكنى،؟ربماالموت

3اذنالخوفيأتىأينمن(ظاهرة

خائفاكنترمما،منهأخافء!ث!يوجدلالأنهخائفاكنتربما

،!ايخيفكلاهماكالجوعالامتلاءان،لدىمحضر،يدىبينلهثىءكللأن

المركزكانلو...اجلهمنوسعيتلتمنيتهلدىحاضراليسالمالكانلو

،المال:موجودشىكلولكن،أبلغهلكىجهدىلبذلتعنىبعيداالمحترم

.والاحترام،والذصدقاء،والمرأة

يشغلنىمالىليس:لىميسرفيهويفكروناليهالناسيسعىماكل

...لىهموملا3همومى..فراغحياخى..عليهالحصوليتعبنىأو

مناخافأنبدلا،منهأخافماأجدلالأننى،اخافأنبدلااذن

...أعرفهلاالذىالمجهول

رع!ثااننى...عدوىهىالاَنالحياةان...الحياةفىتائهاننى

ممالاَنعرفت....كالغول،وجهىفىوتقف،منىتسحرأنها

.(1)(0001أخاف

لساتعلىالمقادرعبدزكىمحمدالأستاذيومياتمنمقتبسة(1)

.(157-156صوالحياةالايمانعن):لهصديق
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،13نفسهاقطارالمسكينالمرتابهذاعلىملأالذىهذاخوفأى

المقىَالخوفيعانونالمرتابينوالشاكينالجاحدينالملحدينات

يخافوتلمنهم..النفممىوالسلاموالسكينةالامننععةيسلبهمالذىالمعاصف

والفقر،،والمحن،الزمنيخافون،ء!ث!اللامنويخافون(!ثىءكا

..يتوهمونومما،يعلمونممايخافون،والموت،والناس،والمرض

.يخافونمانو!لخيوهم

:والاصتبشارلؤا!تلاوالذمليمنحالايمان-4

!إالأملماأدراكوما،الأمل

البهجةوباعث،ويلاتهاومخفف،نشاطهاودافع،الحياةأكسيرانه

لم*او(العمرانصرحويرتفع،الحياةشجرةتنموبه،فيهاوالسعادة

الواجب،أجلمنالكفاحدواعىوتخلق،للعملالصدرتشرحدافعةقوة

الاستبشاريكونالأمليكونوحيث؟والبدنالروحفىالنشاطوتبعث

والسخطوالضجروالتبرموالتشاؤموالقنوطاليأسوينقشع،والتفاؤل

والتعاسة.

وجهه،فىالدنيااسودت،انساناى،انسانعلىسأِدلاتغلبواذا

وت!طعت،الأبوابواوصدت،عينيهامام،رحبتبماالحياةوصاقت

.والوجدانوالنفصللروحبطىءسمفهو،الأسباب

اياسالكافريناننرىانغروولا،ر!لاقرينالياسانمراءولا

والفر؟الياسبينتلازمف!ناك،الناسر!االيائسيننجدكما،الناس

الياصيلدوالفر،الفريلدالياس:لهوثمرةرخَاللسببكلاهما

:والقنوط

.(؟)كهالكافرونالقومالااللهروعمنلماسلاانه،،

.(2)"الضالوتالاربهرحمةمنيقنطومن،،

الثرنزولعندالقانطينوقنوط،اليائسينيأسيتجلىماواظهر

والشدائدة

.56/الحجر(2).87/يوم!ف(1)
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كاثاكنرمممهواداببابخهقو+لحأءرص!ار*ئى.اترر!َحآلهثصاوادا،،

.(؟)،،يتوسا

.(2)،،قنوطفيئوسالنترمسهوان)،

ليئولهىءالهمنهلزعناهاتمرحمةمماالانسانأذقناولئن"

وعملواصبرواالذلنالا)،:ذلكمناستثنىثم(3)،،يخور

.(3)،،الحالحات

فقد،وعدلهوح!مته،ولقائهباللهالجازماليقينفقدمنفكلوهكدا

الدلاالىينظروعاش،والحياةوالكونالساسالمتثائلةوالنظرةالأملحرم

عبئاوالعيش،وحوشاوالناس،عابةال*رموويرى،قاتمأسودلكلنظار

.يطاق*ل

أملا،الناساوسعوالمؤمن،متلازماتفاذلهماوالأملالايماناما

والياسوالضجروالتبرمالتشاؤمعنوابعدهمواستبشاراتفاؤلاوأكثرهم

ى!خيلا9،الكونيدبرعظيمبالهالاعتقادمعناهالايماناذ؟والقنومل

متناهية،غيررحمته،محصورةغيرقوته،ء!نتعنيعجزولا،ء!تنعليه

ويكشف،دعاه111المضطريجيبرحيمقديراله..محدودغيركرمه

ويعفو،عبادهعنالتوبةويقبل،صبالذويغفر،الجزيليمنح،السوء

منبخلقهوأبر،بولدهاالوالدةمنبعبادهأرحماله،السيئاتكن

بالنهاريدهويبسط،النهارء!مصليتوبلباللبيدهيبسعلياله.انفسهم

امثالهابعمثرالحسنةيجزىاله،عبدهبتوبةيفرعاله.الليلمسىءليتوب

يدعواله.يعفواوبمثلهاالسيئةويجزى،يزيدأوضعفسبعمائةالى

بعيد.منعليهالمقبلويتلقى،قريبمنعنهالمعوضى

أكو!علا،الحكيمالعزيز،الرحيمالبرالالهبهذايعتصمالمذىثالمؤمن

لاتاملعلىيعيش-يريدلماالفعال،المجيثشس!لاثكا،الودود

.واستبشاروتفاوًل،عراهمص!نتلاورجاء(له

.38/ءالاسا(؟)

.؟؟-9)3(هود.49/فصلت(2)
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:القلوبنيالحبيثمرالايمان-5

الحبةأروعما

والحقدوالشنأنوالكرهالبغضأحلى،القلبفىاستقراذا!اشه

؟كالايمانالصافىالنقىالحقيقىالحبعلىباعثوليس،رالحسد

.قرناءوالايمانلهالحب

الحب!اروعما

والألم،صفاءوالكدر،تبراوالتراب،حلواالمريحوللهانه)ا

يلينالذىوهو،رحمةوالقهر،نعمةوالنمقم،روضةوالسجن،ءا!تن

..الحياةفيهوينفخ،الميتويبعث،الحجرويديب،الحديد

فىالثقيلالمادىالانسانبهيطيرالذىالجناحهوالحبهداات))

...((الثرياالىالثرىمنويصل،العلياايزجواءأ

الذىهووحدهوالمؤمن،المص!ىالمحبينبوعحووحدهوالايمار

فيهالموت،ونهايتهبدايته:كلهالوجوديحب..يحبأنيشظيع

مر،6واالخلقومصدرالحياةواهباللهيحبوالمؤمن...؟الحياة

،الحياةويحب،الله؟ثارمنأثرفهىالطب!عةويحب،والاكدادوا!*يحاد

فىؤيثركاؤه،الآدميةفىاخوانهلأنهمالناسويحب،الموتيكرهولا

ونسب.رحموبينهمبينهجمع،للهالعبودية

صلىرسولناقولأجلوما،يحقدولايحسدللأالصدرس!يموالمؤمن

:فيقول،واحدةعروةفىوالحبالايمانبينيربطوهو-وسلمعليهأدئد

حتىتؤمنواولن،تؤمنواحتىالجنةتدخلوالنبيثهنشمىوالذى))

.(1)((اذنححابو

للمؤمن:المعنويةالروعارتفا!فىالعقيدةأثر-6

شدائدأمامانهياراو؟سرعهم،هلعاوأكثرهم،جزعاالناسأشدان

.الايمانوضافوالمرتابونالملحدونهمإلحياة

(s)الشيخعن(المثنوى)صاحبالروصالدينجلألالشاعر

'AAص(الاسلامفىوالدعوةالفكررجال):كتابهفىالندوىالحسنأبى

بعدها.وما175ص(والحياةالايمان)
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حكمتهفالىفيطمئنوابالهولا،بهكيرضوابقطرمنونيوًلاانهم

أخر!بحياةولا،وعبرةقدوةالقاسيةحياتهمفىثيجدوالانبياءوللأ،خلقه

وقت.لمْأللباعئة،للكآبةطاردةاس!للمنعشةلسعماتهاعليهمكتهب

:ف!الالناسمىْالنمودجهذأال!رآنكشف

كاررالتنرمسهواذا!،(1)(،قنوطفيئولصالشرمسهواظ،،

.(2)،"سايذعِ

بههاطمأنخيرأصابهفانحوفعلىاللهيعبدمنالطاسومن،،

الخسرانهوك9ذةرخأَللاوالدنياخسروجههعلىانقلبفتنةأصابتهوان

.(3)،"المبين

ء(4)،،ك!صرفىنجبوسانهمنهنزعناهاثمرحمةمنااللأنسانأثقناولذ!،،

الشداثد،فىوأثبتهم،البلاءعلىالناسأءلجرفهمالمؤمنونأما

فلمللخلودبالنسبةالدنياعمرقصرعرفوا؟المماتفىن!ساوأرضاهم

الجنة:قبلجنةدنياهمتكونأنيطعموا

الحياةوما،،،(5)،،اتقىلمنخيرةرخَالاوقليلالدنيامتاعقل،،

.(6)،،الغرورمتا!الاالدنما

خبطولا،عمياءضرباتليسمممائبمنبهمينزلماانعرفوا"

وكتابة،ازليةوحكمة،مرسوموقضاء،معلومقدروفقولكنه،عشواء

يكنلمأخطأهموما،ليخطئهميكنلمأصابهممابأنفأمنوا،الهية

...ليصيبهم

قبكمنكتابفىالاأنفسهمفىولاالأرضفىمصيبةمناصابما*

.(7)،،يسيراللهعلىذلكان،نبراهاات

وتجارب،قيمةدروسالشدائدهذهأنربهملطفمنوعرفوا)،

صداوتذطب،ايمانهموتممقل،ن!وسهمتنضج،ودنياهملدينهمنافعة

قلوبهم:

.49/فصلتسورة(1)

.83الاسراء(2)

(r)؟؟/الحج.

.9/هود(4)

.vv)5(النساء/

.185/عمرات؟ل(69

.22/الحديد(لإ"

سهء.طت
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،النارتدخلالحديدةكمثلالبلاءمنالوعكةتصيبهالمؤمنمثل1)

.،(طيبهاويبقى،حبثهاميدهب

ماديةوفلسفاتمذاهبمنعليهمابنىوماوالارتيابالالحادوان

عليهمتهونالتىالعاليةالمعنويةالروعللناسنظمهاتهبانيستطيعلا

امامالخضوعوعدم؟ا"زمات!والثباتبالصبروتمدهم،الشدائد

.والمحرماتالشهوات

المؤمن:نفسفىوالكرامةبالعزةالشعورتغرسالعقيدة-7

الماديين:نظرنيالانسانمكانة

،الارضترابمنقطعة-المادييننظرفى-مطلقاالانسانكانلثن

.يعودواليها،حياتهقامتوعليها،نشأصها

والاعصابوالعظاموالدماللحممنكتلة-تصورهمفى-وهو

المخ،يفرزهامادةالاوالمتفكيرالعقلوما،والخلاياوالغددوالأنسجة

تعبيرحدعلىاإالبولالكليةتفرزكمااو،الصفراءالكبدتفرزكما

.(فختكارل)المادىلمفكرلم

،والقرودوالحشراتوانبهائموالزواحفالهواممنغيرهمثلكائنانه

له،امتيازفلاثمومن.الانسانهذافأصبحالزمنمع(تطور)أنهالا

يحملهاأمانةولا،لهخلافةولا،تفضيلولا،تكريمولا،،أهميةولا

ويستيقظ،وينامويشرببأكلمادىهيكلانه..الخلالًقدوتمن

حجمهقيسمااذاحقيرصغيركائنوهو.الأمروقضى،البلادفىويتقلب

الزمانفىطارىءحديثوهو،والسياراتوالكواكبالجبالحجمالى

فوقها.يدبالتىالأرضعمرالىقيسماإذا

:الاسلامنظرفىالانسان"مكان

تعالى:قال

منقناهمt«9والبحرالبرفىوحملناهم؟دمبنىكرمناولقد"

.(؟)،،تفضيلاخلقناممنكثيرعلىوفضلناهمألطيبات

.07:اءالاصسورة(1)
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ونفخت*كلوببتهفاذا،طنمنبمثراخالقانىللملائكةربكقالاذ،)

الا،جصونكلهمالملائكةفسجد،ساجدينلهف!عواروحىمنفيه

.(1)مل،ابكيس

وعله)،(")،،خلم!ةضرْالافىجاعلانى:للصلائةربكقالواذ،"

.(3)،،كلهاالأسمأءأدم

مااللأنسانأيهايا!،(4)،،تقويمأحسننياللأنساتخلقنالقد،،

شاءماصورةأىفىفعدلكفسوا!خلخكالذىالكريمبربكغرك

.(5)،،ركبك

روحه،صفيهخ!نو،بيديهالانسانلمححلق،سبحانهاللهتفضللقد

،الأطهارالأبرارملائكتهلهواسجد،البيانوعلمه،كلهاالأسماءوعلمه

مصتكثيرعلىوفضلهوكرمه،ركبهوصورةتقويمأحسنوفىوعدلهوسواه

،والارادةالمعقلن0زودهبما،الدنياالحياةهذهاعمارلهخلي!ةوجعله،خلق

عليهوانزل،الرسلاليهوارسلوخاطبه(6)والمسئوليةالأمانةحملهثم

هذالهسخرثمسبحانههس!نلواستعمله.بملائكتهوحفظه،الكتب

قودمنها،ذلكفىتترىتايَالاو؟اجلهمنْوجعله،لمهallyو(الكون

تعالى:

لمحاخرج(ماءالسماءمنوانزل،والأرضالسمواتخلقالذىالله"

،بأمرهالبحرفىلتجرىالفلكلكموسخر(لكمرزقاالثمراتمنبه

.30البقرة(3).74-7؟./صسورة(1)

.4التين(4).31ةر!بلا(2)

.8-6/راط!نالا(5)

للغزالى((ادينعلوماحياء):التاليةالمراجعهذافىقارن(6)

،ال!ر؟نفىالانسان)):العقادعبأس،القيملابن(السالكينمدارج)و

التصورخممائص):قطبسيد،"ن1القرفىالانسان)،الشاطىءبنت.د

العجمى:اليزيدأبو.د،(الاسلامىالتمهمورمقومات)و(الاسلامى

الاسلامى.العالمرابطةطبعة(والتكريمالمسئوليةبينالانسان)

محمطوالأستاذ.(وإلحياةالايمان):ال!رضاوىيوسفوالدكتور

.(القر؟نفىنظرات):الغزالى
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الليللكمرخ!مو،دائديىرالقمرالئمسلكموسخر،اللألهارلكمدلحر

.(؟)،(ترحموهالااللهنعمةْتعدواوأن،سألتموهماككمنتاكم1،راه!لار

واسبغ،ا*رض4نوماالسمواتنيمالكمسخراللهأنتروا!اأ)ز

.(2)،»وبحاطنةلايرةظانعمةكأيحَم

منولذنجنغوا،بأمزه4!أ!لأىر!ج!لالبحرلكمسخرالذىالله،،

جميعاالأرضفىوما؟لسمواتنيمالكموسخر،تتهمكرونولعلكمكضله

.(')،،يت!كرونل!وملذياتذلكفىات،خنه

هدهبواهالدىأنريبولا.الكونهذافىالالسانمكانةهىتلك

مىْهيْهلالتىَهخ!نلاونورالالهىالقبسسرمنفيهماالسام!هالمطا!ذ

اللة.وحَ؟

عقله،وجسدهروحه،كلةبهفاعترفبالانسانالاسلامسماولقد

لم...الصاعدةواشواقه،الهابطةغرائزه،ووجدانهارادته!قلبهِر

يغلقولم،طيباعليهيحرمولم،قيدارجلهفىولا،غلاعنففىيصع

ويبيعون،بهيتلاعبونبالدينللمتاجرينيدعهولم،خيربابوجههق

:مباشراخطاباخاطبهبل؟نار!غلاصكوكاول

،فسواك،ك!لخالذىالكريمبربكغركمااللأنساتأيهايا))

كادحانكالانسانأيهايا))(4)((ركبكشاءماصورةأىفى،كعدطث

.(5)((فملاقيهكدحاربكإلى

قلب!العقيدةتغرسهاالتىوالكرامةالعزةمعانىبعضهذه"

أعمق،بكرامةيشعر(مؤمنأ)بوصفهولكنه،(انسانأ)باعتبارهالمؤمن

.سماءبعدهأماسماءالىايمانهبهويسعو،أشمخرعزة

أسص:وعزةاعلىبكرامةيشعرالايمانأمةفىعضوابوصفهفهو

.34-32ابراهيمسورة(1)

.20لقمات(2)

.الانشقاق(5)

.13-12الجاثية(3)

.8-6الانفطار(4)
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غنوتنهوت،بالمعروفتمامرون،للناسأخرجتأمةخيركنتم،)

.(1)،،باللهوتؤمنون،المنكر

.(2)،،الناسعلىشهداءلتكونواوسطاأمةجعلناكموكذلك!!

.(3)،،حرجمن!الدبنيعلبكمجعلومااجتبماكمهو،)

بالعردمقرولةللمؤمنينكتابهفىاللهسجلهاالتىبالعزةالمؤمنينتعر

.(4)"وللمؤمنينولرسولهالعزةودثه)):ولمرسوله،سبحانههس!مل

:يسادولاويسود،يعلىولايعلوبهاالتىبالكرامةويشعر

.(5)،،سبيلاالمؤمنعلىللكافريناللهيجعلولن،،

،والنصرةالمعونةْولاية؟الرحيمالبرالنّه-ولايةفىأنهويشعر

لاالكافرينوأنآمنواالديىمولىاللهبأندلك)):والهدايةرالرعاية

النورالىالظلماتمنيخرجهمآمنواالذينولىالتْه1)(6)((لهممولى

.(7)"الظلماتالىالنورمنيخرجونههالطاغوتأولياؤهمكفرواوالذب

تنامْلاالتىبعينهدومايخكلؤهالذىاللهمعيةفىأنهالمؤمنويشعر

يقهر:لاالذىبنصرهويمده،يراملاالذىكنفهفىريحرسه

لصعليماحقاوكان))(8)،1المتقينمعاللهانواعلموا))

.(9)،(المؤمين

ن!جىعليناحقاكدلك(امعواوالمذينرسلناننجىثم))

.(10)((المومن!ن

.(11)"أمنواالذينعنيدافعاللهان1)

2صدرعىويرد،عنهيذودةالقديزالقوىاللهحمايةفىفالمؤمن

والمعتدين.الكائدينيهام

110عمراتل1(1)

.؟43البقرة(2)

7الحج(31 A.

.8المنافقوت(4)

.؟41النساء(5)

.11)6(محمد

752البقرة(7)

36،123والتوبة،194البقرة(8)

.47الروم(9)

.103يونس(10)

.38الحج(11أل
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فسادها،اوالاعماللصلاعمقياساحقاالمؤمنينيجعلن1والقر

ورسوله:اللهبرويةمقرونةللأعمالورؤيتهم،معتبرالفهعندكحكمهم

كانتأولئن.(؟)(،والمؤمنونورسولهعملكماللهفصيرىاعملواوقل1)

ايضامقتهمفان،اللهرضامنالمؤمنينرضابأنتوحىالكريمةالآية!عذه

.(2)"(منواالذينوعندغهعندمقتاكبر":سبحانهاللهمقتص

والتحرير:التوحيد-8

،فردكيانفىصتاذاالرفيعةوالمشاعر،الكبيرةالمعانىهذه

كبير،كريماعزيزاانصانا،شثولا،منهجعلت،وجدانهبهارتحقئ

رقبتهيطأطىءولا،لمخلوقراسهيحنىلاانسانا،الامالكبير،النفس

م!يدانا":شعار"ويكوت.جاهأو،مالاو(طغيانأو،لجبروت

."وحدهدلهعبد،الكونهذافى

ذلك-(عامرنجاربعى)بهاجابما،ذلك!شوءفىوتامل

وخالط،قلبهالايمانمهانبعدالحافىالجافىالأعرابىا"مىالبدوى

؟بهغير،الأعظمالفرسقالًد(رستم)-بروحهوامتزج،وجدانه

سأله:حين،خوارولامترددولا،هيابولا

!3انتمضا

:قال،عزيزوايمان،مؤمنةعزةفىالآعرابىهذااجابة

عبادةالى،العبادعبادةمنالناسلنخرجالهابتعثناقومنحن"

عدلالىا"ديانجورومن،صعتهاالىالمدنياخيقومن،وحده!لثه

"الاسلام

ضميرفىالاسلاميةالعقيدةتنشئهالذىالهتفردالاثرهذاانلامراء

توحيدبخاصيةنضاطه!و،المصلمالمجتمعكيانوفى،حياتهوفىالمسلم

.الانسانتحريرانه..،العقيدةهذهوبهاعليهاتقومالتىالله

ماكلواشتراك،الألوهيةبخصائصوتفردها،الألوهيةتوحدان

منوخالصاكاملاتجرداوتجردهم،العبوديةفى،عداهومن،الةغدا

.105التوية(؟)

.75-63ص(والحياةالايمان):وانظر35غافر()آ

(الايمات-4م)
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الثصرائهسا!لايتلقىألا:خدافتص!ارر.ذيعو!ْالاحصائصصف1

لله؟الابالشعائريتوجهوتلاأنهمكما،اللدمنالاحياتهمأمورزط

الكينازعلاوالذى،الألوهيهَئصووحص1؟!عىهوالذىللسلطاننوححيدا

كاقر.الاعليهيخرفىءولا،مؤم!كيه

تعلنالمسألةهْدهفىالحاسمعط!لابهذا!يدميهَت*االعئنبقو

الى،العبادعبادهَمنالانسانتخرج،تلكإنها(ال*لنارتحريرلم

ألا،ضرَالافيوجدلا"لكاكللمعناه(الالساناو،شحدهالكتحبادة

اللتعيرحنمية!م!هواعفاث،وحميره،حياتوتتحرر،رقعتتتتحرريو!

له.والحصوع

عورعفئ-يثعون-الاسكميةْانعقيدةادطاقْحارخ-حخجاوالداس

اللهبتوحيد،الايمانيةاح!يدةأظلوفى،العدادعبوديةف-الصورلهس

.وحد،علىبعبوديتهم،للعتدالعبوديههدهمنيتحررورر،صمحانه

...،التوحيدلعقيدةللناسيهديهاالتىالالهيةالهدايةهىهد،

.عبادهعلىبهايصى!ااا"اصبانيةالنعم!هى!دهر

يهدوها-أرالتوحيدعيدةا"صحارريملكالتىالهديةعى!ت

من!يفيضوا!1يملكوتالمتىالنععةهىوهده،كلهاللبشرية-فدورهم

رضيهمامنهاويرضوا،أنفسهمعلىيفيضوهاأندعث؟الناسعلى

لهم.الله

يتقدمواأنالتوحيدع!يثةاصحابويمداالذىالجديدهوهذاأجل

ماكلغير1خرء!شفهو،تملكلامايمنحهاللْأنه،اليومللبثريةله

.(؟)وأوضماعوأنظمةوفلسفاتوأفكار،وعقائدتصوراتمنلديها

الدرحمهقطبلسيد،،الاسلامىالتصورخصائص":انظر(1)

للمنظماتالعالمىالاسلامىالاتحادطبعة(بتصرف)338-330ص

الزمارربديعوكتاب،درازللدكتور(الدين)كتابوانظر.الطلابية

الصالص،قاسم)حسانتعريب(والايمانالانسان):النورس!ميد
وخطزالعقيدة)موسببوسفمحمدالدكتورورسالة.الاعتصامدارنشر

.29الاسلاميةالثقافةصلسلة(الاذحراف
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المجتمع:نيالعقيدةأثر:ثانيا

تمهيد:

وسعادلَهمهؤلاءصلاحقدررعلى،افرادهمجموعالاالمجتمعليس

لهحالمةصأفرادهيتعتعالمؤمنينومجننمع.وسعادتهالمجتمعصلاحيكورر

مسايرتههمنألنابعة،الن!سبسكينةيتمتعون،العاليةةيس!نلاالصحة

صو،ومصيرامصدرأنلوجودالصحيحتصورهمومن،المستقيمةللثطرة

للكوررالرحبتصورهمومن،بهمالسبلتورعوعدمغاياتهمتوحد

معيةدلههموالانعزالالوحدةبعدمشعورهمومن،والانسانضالحياة

سكنتوبذا(بهوسَ!ليكهماللهلدرايمانهموعن،وكلاءتهوحفظه،الد

ممصةْحسرة*ل5(ندمولا،اكتئابولا،حزنولا،قلىفلالوسهم

لاتلة.

ووومكالههموعن،أنطسهمعنراضونفهم،بالرضايتمتعونانهم

،8وت!ديرتدبيرهعنراضون(الرحيبمالعادلربهمعنراخون،الحياة

طتبرمولاسخطفلا،قاضعميقعليهماللهلنعماحساسهمأنخما

ضجر.كألا

مصدروايمانهم،الذاتمعوالسلامالنفسىبالأمنيتمتعوتانهم

الار!يء!شولا،يننيء!ث!فلا،لثىءمنخو!فلا،ومنبعهامنهم

أجلعلىيخافونولا،مقسومفهو،رزقعلىيخافونلاانهم(اللهلاذن

.مكتوبلأنه

مادةوالامل؟والتفاؤلوالاستبشارالرحبمل6بايت!متعونانهم

يحللا،باسايخشونولا،يئسايعرفونلا،الرئيممىوعنعرهاالسعادة

فىا!مليزرعلهثىءوهل.بابهماليأسيعرفولا،بساحتهماطنوطا

!إوعدلهوحكمتهولقائهباللىالايمانغيرالقلوب

هووايمانهم،وضرورتتروعتهيعرفون؟بالحبيعيشونانهم

ويحبون،حولهمالطبيعةويحبون،ربهميحبونانهم؟حبهملبع

والكرتوالمضغائنوالح!دالحسدأدواءمننقيةسليمةصدورهم،الناس

الأعمى.
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لهما،حدودلاوثباتبقوةايعانهمزودهم،عاليةالمعنويةروحهم

المحرمدالشهواتأماموثبات،والمصائبوالكوارثالشدائدازاءكوة

الاَثمة.والمرغبات

عرفوا؟والكرامةبالعرةسابمبشعورن!وسهمعقيدتهمملأتهؤلاء

به،فانتفعوالهمالكونتسخيروعرفوا،فكرموهربهعلىالانسانكرامة

العالمين.رباللهعندخاصةكرامةوللمؤمنين

والتذللوالحشوعالخوفمنوتحررأانغاقاْالنوحيدع!يدةوتمنحهم

افسادهـوطغياففىوتمادى،تسلحهمهاعظممهمامخلوقفلا،اللهلعير

وحثهاللهلأن؟اللهدونمن-صورهامنحورةأىفى-العبادةيستحق

ال*لوهية.خ!مائصبكلرحدههدش!تملصورحابكل-للعبادةالمستحق

ورسلدوكتبهوملائكتهباللهايهانهمظلفى-أفرادهحالهذامجتمع

الوارفة.والسعادةوالعافيةبالصحةيتمتعأنلابد-رد!لاورخَالاواليوم

المجتمع،الفاضلالمجتمع،الراقئالمجتمعيميزماأخصوان"

أبناؤهيتعارفالذىهوإلفاضلالمجتمع.والترابطالمتماسكهو،السعيد

،يتخاذلونفلاويتعاونون،يتباغضونفلاويتحابون،يتناكرونفلا

بعض،علىبعضهميبغىفلا،والرحمةبالعدلبينهمفيماويتعاملون

القادريهملولا،المحروم!الواجديننسفلا،بعضعلىبعضهمي!سوولا

(1)((الضيفعلىالقوىيعدوولا،الصغيرالكبيريأكلولا،العاجز

الرفيعةمي!لاو،القويمةقالخْألابأفرادهبالتزامالايتح!قلنوهذا

العقيدةكانتاذاالايأتىلنوهذا؟ونظمهتمثريعاتهذي!نتعلىوحرصهم

يراءرقىولا،لمجتمعيرجىصلاحفلا؟مسيطراعميقاوالايمانراسخة

.رخَالاواليومباللىوالايمانالتوحيدعقيدةظلفىالا

:ا"خلا!9العقيدة

ايمانا؟أكملالمؤمنينأى:وسلمعليهاللىصلىاللىرسولسئل)،

*..!.-.(2)ا!لخاحسنهم:قال

.02!صسابقمرجع-،القرضاوى.د(1)

الطبرانى.رواه(2)
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والله،يؤصلاوالتز(يؤمن*اوالله1):وسلمعليهاللهصلىوقال

الله؟رسوليامنقيل.يؤمنلا

.(1)(1ائفبوجارهيأمن*رالمذ!:قال

وأخيرآقليقلرح*لاوالميومبالثهن!ؤي!انمن)):وقال

.(2)االصعت

التزفارثمومىْ،المكرماتالىداثعذ،اررنايااعن!اصعذفوةا!*يمان

م!تخالايمالتفذلكيجعل،نضرصينثرأوخيرالىبعوعلدما

11آمنواالذص!أيهكلايا)):العزيزكتابهفىي!ولماأكثروعا،قلوبهم

(3)((الصادقينمعوكونواا!ثهاو!تا..إا:بهيكلفهمما-لثيذكرثم

شثلا.

طريفلهوبرسم،المست!يمل!لولمحهلكن!همانيحددالذىهووالدين

أما.القويمالطريقاْدهفئالسيرالىيدفعهثم،غايتهالىصوءطر

ص!بدلاوالقانون،الانسانىالهمملوكلضبطى!كيفكوحدهال!انون

:درازاككتوريقرا،ويراعىينفذحتىالحكومةسلطان

وهذا،أعضائهابينبالتعاونالاالجمامحهَفىللحياةقياملى*ا)

وثمطا،وواجباتهحقوفريحثد،علاقاتهينظمب!انونيتمانماالتعاون

ويممكل،سو!نلافئم!ابتهيكئل،وازعنازعسلطانعنلهعنىذالقانوت

حرماته.انتهاك

ة!هشف!اىءتوهـقه!ء*داذرص5سجهعلىألدونرر

المجتمعتماسكوصمارا!الوراحترامكفالةفىتدانيها

ثيه.الحلىسآلينةوالراحةأسبابوالمتئام،لخلامت

-اس"نج!لتدا

راستثرار،

ائخارككا.رواه(11

.البخارى(2)

المملمحلق):الم!رايىمحمثالشيخأنظر129المتوب(3)

مارتدرالصذ:بزحالأقئاالكر):ولنا،اكوت!يعة33-9!ت

بعدها.وما؟33ص
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بأرالحيةالحيواناتسائرعنيمتازالالهساررأنذلكفىوالسر))

ولاسمعهعليهيقعلالهث!ءقيادتهـايتولىالاختياريةوتصرفاتهحركاته

عضلاتهفىولادمهفىيجرىولا،عنقهفىولايدهفىيوضعولا،بصره

.،(وا!عقيدةالفكرةأساسهروحانىانسانىمعنىهووانما،اعصابهفىولا

لاوالضميرالفكرةأنوحسبوا،الوصعهذافلبواقومصلولقد

يقصد).بهمايتأثران!بوالاقتصاديةالماديةالحياةفىيؤثران

.(الماركسيين

قوانينوليست،ظاهرهمنلاباطنهمنيساقالانسانانأجل

فاضلةمدينةلاقامةوحدهمابكافيينالحكوماتسلطانولاالمجماعات

الذىفان،الكاملوجههاعلىالواجباتوتؤدى،قو!حلافيهاتحترم

نأيلبثللأالماليةالعقوبةأوالسجنأوالسوطمنرهبةواجبهيؤدى

.القانونطائلةمنسيفلتأنهالىاطمأنمتىيهمل

وحدهاوالثقافاتالعلومنشرفىأتنظنانالبينالمخطأومن

والخلقى،الدينىوالتهذيبالتربيةعنوعوضأوالرخاءللسلامضمانا

للبناءيصلحكماوالتدميرللهدميصلححدينذوسلاعالعلملأتذلك

لخيريوجههأخلاقىرقيبمناستخدامهحسنفىولابد،والتعمير

العقيدةهوالرقيبذلكم؟والفسادالشرالى*ل،الأرضوعمارةال*نجسانية

.(1)والايمات.

دين:بغيراخلاقلا

يمكنللأأخلاقوبدون،؟خلاقهناكتكونأنيمكنلاالدينبدون

منهيعرفالذىالمعصومالمفذالمصدرهوفالدين؟قانونهناكيكونأن

أعلئبمثلالانسانيربطألذىهووالدين،قبيحهامنالأخلاقحسن

ويكفكف،الفردأنانيةمنيحدالذىهووالدين.لهويعملاليهيتطلع

.؟.؟صممابقمرجع:دراز.د(1)
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ويربئ،ومثلهلأهدافهويخضعها،عاداتهوسيطرة،غرائزهطغيانمن

.الأخلاقصرحيرتفعاساسهعلىالذىالحىالضميرفيه

والغرائر،العاداتسلطاني!وقسلطاناوالمعقيدةللايمانأنكما

أخر.سلطاتوأى

الضمير:وبناءالعقيدة

ثانيا،والجزاءالحسابفىوعقيدته،أولااللهفىالمؤمنعقيدةان

ويحاسبهانفسهيراقبفهو،أبداصحووفىدائماحياةفىضميرهتجعل

الايمانظلفىيتكونالذىالحىالضميرلهذاأنريبولا.ويلومها

الحقوقأداءفىأثرهيلمس؟كلهاالحياةمجالاتفىأثرهوالعقيدة

فئأثرهيلمسكما،الناسبينالعلاقاتفىمهعةمسألةوهىالمالية

تعالىدنهحشيةجرأةفىالعقوبةوتحملشجاخةفىبالجريمةالاعتراف

بعامةالقوانينرعايةفىأنرهيلمسالجملةوتحلى.لمرضاتهرتطلبا

ألا،المجتمععلىاثر،خطيرمجالفىيلصىكعا،بخاحذرالامانات

ذكرهـانهالجديرومن،(1)والسلطانوالسياسةالمحكممجالرانه

وتحميه.تغديهايماليةعقيدةبعيرحقي!ىضمير*ل

والمجتمع:الدين

حد؟عندفْفتلاللجماعةالأديانتؤديهاالئالجليلةالخدمةان

رتصحب،السلوكلتهذيبالقوىالمبعثألهامهمتهاكلفليست

لصانبل؟دا!م!ملاوال!وضىوم!اومة،العطلقواعدوتطبيقالمعاملة

قلوببينتزبطأنهاذلك؟الجماتكيانفىأثراأعمقا!جابيةوظي!ة

الجنس8منآحررباطبعدله*)،والتراحمالمحبةصبرباصااهي!نتعم

لحزكاة.المنتالمحمالحأض،راو،رهلاا؟أ،اللعةرة

متالظحص!ِف،أثرعصايكنثيمما،كجتمعةا!لائقاهـرردارربل

يماالأفرا*تصمهـطبقيروابط!ا!خت،لدا!تملاالمعرو!وبذلىذ*كا!ح

.2ع.6-201صسابقمرجع،القرضاوى.د(1)
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والحواجزوالثغراتالفجوات!نحللهاتزالولا،ضنحثثقالاعوادتضم

النفصية.

العليا،المثلفىوالمشاركة،العقيدةفىالأخوةرابطةتشدهاحتى

تنعكس،المتقابلةكالمراياالنفوسوتيمبح،وحدةالكثرةتعودفهنالمك

بعض.فىبعضهاصور

الوحداتسائرعنالروحيةالوحدةههدتستغنىماكثيرابل

أجناسهم،اختل!تأفرادبينوأدومهاالهشائجأقوىبهافتنع!*،الأخرى

مصالحهم.!تفاوتت،ديارهموتباعدت،لهجاتهموتباينت

فىالمشتركهالمصالحقاعدةعثىتقومالتىالدولنرىماوكثرا

كلهاالأديانهذهفىبماالاستنجادالىتضطرمختل!ةمللبينالوطن

المغيرين.عدواتدفععلىوالتنا!ر،الخيرعلىالتعاونمبدأمن

انمةالدينباعثةعلىتعتمدلاالتىالوطنيةات:بحققيلولذلك

.(1)ينهارأنيوشكمتداعحصنهى

حتنوعةمجالاتفىيبارىلاايجابياتأثيراةدي!عللاتريبولا،!ا

والتهذيبوالتفكيروالتعليم،والنظافةكالصحة؟والناسالمجتمعيهممما

والتعاون،الاستهلاكوتنظيموالاقتصاد،والانتاجوالعمل،والاحلاح

يحلولمماذلكغيرالى،والصبربالحقوالمتواصى،والتناص،والت!خى

عنىال!ادرةوحدهاهىالعقيدةان:ي!اروباختصار.وتفصيلهشرحه

توجيهعلىال!ادرةوحدهاأنهاكما"وملكاتهالمجتمعطاقاتكافةت!جير

ء-ذهفىالسعادةنحوواحدةبوتقةفىوصهره،ووجدانهوارادتهادراكه

.ةرخَالاوالدنياالحياة

.501-401صسابقمرجع:دراز.د(1)
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الميتافيزيقاقصوروبيان،..العقيدةمصدرعننبذة

الألوهيةفهمفىوثهافتها

علةعن-الطبيعةوراءمافلس!ةفى-يبحثونأنهمال!لاسفةيذكر

أنهمأى..تعالىاللهعنأو،وخال!هالمكونمحركعنأو،العلل

واق،نتري!ةغايةهذهأنوالحق.وجلعزالخالقوجودعنببحثون

كقأعماق9تْمركوزأنهبمعنى..فطرىأمرالخالقبوجودالاقرارخان

كأ،أنرأىمنالغلاس!ةمنأمىابوقد..خالقاالكونولهذالهأنانسان

ال!لاسفذجمعوقد..ال!طرىالدليلوجلعزالخالقوجوداعىار*دلة

أيضا.ىل!علاالدليل،الخالقوجودعلىالفطرىاكليلهداالى

-او!رعهللكن.وعقلافطرةالخالقبوجودأقرواقدبذلكومم

حدودها؟وماقدرتههىما؟الخالقهذاصفاتهىما-لهموأنى

ونحو؟أنفسنانحومنايريدماذا؟يخلقكيف؟احاطتهومدىعلمهماي

ما؟بهحلتناما؟وبالكوت؟بناصلتهما؟سبحانهونحوه؟الكون

عوالمهنالكهل؟ولناللكونقدرهالذىالمصيرما؟ارادتهما؟تنهجه

فرضعلىوبينهمبينناماعلاقةهنالكوهل؟غيرناالكوتهذافىخرى1

الضوريةالأسئلةهذه؟خرالى؟مصيرنامثلمصيرهموهل؟ثجودهم

الملحة.

عليهأجابواقد؟خالقالكونلهذاهل:ال!لاسفةسؤالان:أقول

وزودهمالخالقهذاخلقهاالتى-عقولهموان..وع!ولهملفطرتهم

."؟خالقللكوتهل))السؤا!هذاعلىالاجابةعلىلقادرة-بها

الخالقص!اتمثللهانماذجطرحناالتىالأخرىاللأسئلةأما

به،الخلقوصلة،الخلقومصير،الخلقمنيريدهوما،وجلعز

فان..؟خرهالى..بهاوملتناالأخرىوالعوالم،بخلفتعالىوصلته

أسئلةانها..عليهااجاباتالىالوصولعلىيقدرلا.الانسانىالعقل

..قدراتهووراءالعقلطاقةفوقاجاباتها

http://www.al-maktabeh.com
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!ثلعيرلاى-اعوالمثنا!كنوجدعلير!رر1للعقلكيف

والجن.الملائكذ

الدتوالمصير-الكونلهذاقدرالذىالمصيريعر!أنللع!ىانى

؟الانساناليهيسير

*يريدهْلاومامنااللهيريدكلمايدركأنالانسالىلملعقلكيف

؟الخا!اللةصثاتعلىيقفأنالبنترل!علأنى

ضأ!وجلعزالخالقوبينبينناالصلةالبشرىالعقليدرككيف

الخلق؟اللهيخلقكي!

مزيد.ولا(خال!االكوتلهذاان)الحقيقةهذهيدركاله

معرتولأن،عنهايك!*وار*نسان،وملحةضروريةالأيصئلةهذهولأن

اللهرحمةتداركتفقد..اليهبالنسبةالخطرغايةعلىأمربهاالانسان

فاوحى..غيرهاوعنعنهاالاجابةأمامهيضعمناليهفأرسل،نالانسا

الأمورهذهوأعلمهم،خلقهبينمنأصطفاهمرجالالىسبحانهالخالق

البضر،الى-والأمانةالدقةغايةعلى-بابلاغهاأمرهم:أىوأرسلهم

ولميقهرهمولميجبرهملم-سبحانه-لكنه،المرسلباتباعالبشروأمر

لهموترك،والبرهانوالحجةالمبياناليهمساقبل..ذكعلىيكرههم

ومر،المؤمنمصيرلهمأوضحثم..والكفرالايمانبينالاختيارحرية

الكافر.

قدراتعنديقفوالمالفلاسفةمنكثيراأنهنانقررهانيجبوما

ويبددون،عقولهميكدونفرإحوا،المعلومةوطاقاتها،المحدودةعقولهم

حدثفماذا،الصعبةالأسئلةلتنكاجاباتعنوالتن!يبثح!لافىطاقاتها

لهم؟

-ذصو!مملاغيرعبقربتهمرغم-وحاءو!وأضلوا،وصلوا،تاهوا

ل!عتقنعلامتدابرة،متناقضة،ةمي!مهس،سخثة،فجهبا،جابات

الهذيانالىأقرببكلامجاءوا..المطفلعقلحتىول*ال!يلسوف

بحوثهمخلطوا.السديدوالرأىالصحيحالفكرالىمدهوالهلوسات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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علىلهطاقةلاالمع!للأنريبولالارمأمروهداوالخرافاتمالاساطير

الخرافاتولتكن؟العقلغيرأخرىسبلالىالطريقذلدفليفسحوا

-الناسعقولاكبرمنعقلولهتأرسطوقالهماأرايت..والشعبذات

وغيرهم.وغيرهموغيرهمالفيضنظريةأصحابقالهوما

وعلى..وحدهاالنبوة..المنبوةمهمةالأسئلةهذهعلىالاجابةات

،النبوةعنالرشيطالبصيرالواعىالتلقىفىعبقريتهيستتمرأتالعقل

.الحياةهذهفىبهوالتحرك،ى!لتماوتحليل،عنهاوالفهم

البحث-فىالنبواتعنالفلاسفةإكثريستقلألاالأجدركان

نورعنبعقولهمالفلاصفةمنكثيراستقلوعندما.اجاباتعن-لالعقل

ذكرنا.كمابهيؤبهولا،لهقيمةلابكلامجاءوا،النبوات

بوام!طة-عنهويفهم،اللهعنيتلقىأنبالعقلالأجدركان

يحفظوبهذا..طاقتهفوقهووما،ادراكهيستطيعلافيما-أننبوات

فيماويستثمرها،وكرامتهاوسلطانهاطاقاتها(العقل)الملكةلهذه

علىالاجابةعداما-الكونفىماوكل..للانسانوال!ائدةبالنفعيعود

للنظرومدعومأموروهو..الانسانىللعقلموضوع-الاَسئلةتلك

.قيردولاحدودبلافيهوالتدبروالتفكيروالتأمل

لهواسطةأنزلهاالتىالله؟ياتفىللتدبرمدعوالانسانىالعقل-

."الكريمالقر؟نفى"النبوة

ىا،الكونيةالله؟يات!يتدبرانالخالقاللهمنمدعووالعقل-

.(1)اللهخلقفيما

.بالقاهرةالزهراءنشر،اوالكونن1القر":كتابناراجع(؟)

!1405المكرمةمكةفىنشر،(الكونيةالله؟ياتفىوالنظرالاسلام))

الحس:الكريمالقر؟نفىالادراكوسائلحولتأملات)):كتابناوراجع

.م1982الرياضفىنشر،(واللبوالفؤادوالقلبوالعقل

http://www.al-maktabeh.com



فاتاالالهياتمجالف!يزيفاالميتبجاءتماتناقضصوبسبب

يقول!كليةْالميتاثيريقاارفضرقدكثيرةفلشيذومداهب4كثيري!فلاسفة

.(والمادةةو!لا):كتابمؤلف(بخنر)

ال!الهو!وكلس!ةواتلًأحلاقاوالجمالوالمتطقإلن!سعلملهرىب!ثما1)

اررةالبشرفىالع!ليدرسهاأنوينبى؟البقاءيستحقأل!لسثةوتاريح

تافيجب،حواساوراء،مسمحيلاءاصاالبيعهلهعدمالْرى

."المتاعط!سمنويعط،بمضيعهيترك

لاوانا،!م1899سنةتوفىالماد،يينالفلاسعةمنعذاوبخن!ص

الحادهيقننارْحاولملحدفيلسو!كهو،غير،أو(بخنر)ماديةنؤيد

فىووهاءهاالفلاسفةميتافيزيقاتناقضاننقوللكنا.عليهويبرهن

ماديةفىسببأ-أخرىتحواملجال!الىكان_ربماالألوهيةجانب

.فيرشدواالنبوةعنيأخذواأتواولمئكهؤلاءعلىوكان،هؤلاء
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عامةتقويميةنظرة:الاسلامىالتراثفىالعقيدةكتب

العقيدةفىواحدتراثىكتابعلىدلمنى:قائلاسالًلسألكلو

ويحتج،ن1القرفىجاعتكماناصةواضحةويقررها،كاملةتامةيسوقها

بأسلوببهاالايمانالىالناسوتدعو،ودلائلهوبيناتهالقرأنبأدلةلمها

خصوماتهمذكرأو،واهلهاالبدعبذكرتشويشدون؟ومنهجهن1القر

!؟عليهمالحربواعلأن

منعلماؤناالفكيماستنظرأنكشككلا،المسؤالهذاسئلتلو

رغبةق!حيواحداكتاباتجدلاأنك!صيهولكوساعتها،العقيدةفىختب

وا!حداكتاباتجدلااجل.الملحةوضرروتها،البالغةأهميتهاعلىحساثلك

،المطهرةوالسنةالكريمن1القرقررهاكمااضحة9تامةكاملةالعقيدةبقرر

ذلك،نيوبيناق1تالقردكئلويظهر،ت1القربحججعليهاويستدل

والمجادلة.المخاصمةعنويناى،بهاالايمانالىالناسويدعو

بابنيأدخل،(؟)عنهماللهرض!،علماؤناكتبهمافان

وشتان(العقيدةتقرير)بابنيمنه(العقيدةحولالجدل)

كالْتالكتبهذهفيهاكتبتالتىالظروفأنشكولا،البابينب!يئمكلا

ذطث.وراء

،-العقيدةحول-الكتبهـهمنومملنافيماالنظرامعنتولو

هما:؟كبيرتينمجموعتينالىتنقسمنوجدتها

ومذاهبهم.مشاربهماختلافعلىالكلامعلماءكتب-1

.والفقهاءالحديثأهلكت!-آ

فيهالوجدالمجموعتينهاتينفىالنظراليوهـاقارىءأمعنولو

منها:؟والمأخذالسلبياتبعض

الجدل)فىللكتابةالعلماءدعتالتىالظروفعلىللتعرف(1)

والمذاهبا*راءنشأة):فرغلهاشميحيىالدكتور:انظر(العقيدةحول

الحميدعبدوالدكتور،م؟971البحوثمجمحنشرة(الاسلاميةوالفرقما

الفقهاء):العجمىاليزيدأبووالدكتور(الكلامعلمفىمذكرة)مدكور

لرشالةومقدمته.بالقاهرةالهدايةدارنشرة(الاسلاميةالعقيدةوبحوث

.(المملفاعتقاد!الخلفنجاة)النجدىقائد،بن
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عدءمع،الكربمالقر؟نبطريقةالعقائداصولسوقعدم-

الدعو!ل!بعنصرا!هتمامعدممع4والسنةن1القربمنهجلها!!حتجاج

بها.ألايمان

المسائلبعص!اوواحدةمسالةتت!اول-معطحنمثا"اكاو-أنهاكما-

واحدةمسألةفىالعقعِدةقخترْلأنهاأى،حولهاوتثورالعقيد!فئالجزئية

و2،رْر؟رقلاخلقاليهماتضيفد!و،المم!اتمسئمالةمثل؟قليكأكثرأو

تغرسولا،النفسفىعقيدةى!بتلاالتجرئةوهده-*لكعيرأوالرؤية

بكلائئلمةالحقيقةعذهعرفالكتبتلقحنرومن.بل!لافىايمانا

اسف.

،والجدالوالردودالخصومةروحالمؤل!؟تهذهأكثرعلىطعتوقد-

:المثالسبيلحلىمنها؟جسيمهَأخطاءفالمكبارالعلماءأوقعمها

البصروأهلوخبراؤهالحديثاهلوهم-(السلف)علماءمنكثيراأن

-يسوقون-وحراستهاالسنةحفمذفىخدمةأجللهمةادواالذيخا،به

وهع،واهيةأوموضوعةأومنكرةأوضعيفةأحاديث-العقائدتقريرفى

وصوحهورعم.دئا!علابابفامطل!ايسوعوللأيصعلاعذاأنيقينايعلمون

سلفييرمؤلفينلهان،إلأحاديثنجصحةالتزامهيعلىالدىالسل!ىالمنهج

سىءأثرلهكانمما؟..مذافىقعرواقدالمذهبعلماءمن"كثيرين

المسلميرعلىلملغايةء!هلثر1لهكانهذاأننرىولحى)المدهبعلى

على..ىل!علاالمذهبأتباعوجرا(فقطالمذهبعلىوليسلعامة

والمع!رفيالموصوعةارتيثارعن(ةاسهملفية)الكتبشتكتبروىبماالتهكم

.(1)((الاسرائيلياتص*لكنحو؟و!ال*ستدالضعفةأو

اكأحادنجتاعدهمثلروتالتىالمسكينةالعقائدختبخل!صولدى

يلى:ما-ألمثالسيكعلىاهيةالدرائَألالملكرة1اواطرصوعد

المري!صي:علىهـ(282)الدرامىردكتاب-؟

..استلقىخلقهالفهقغىلماا:لحديثتأويلهالمرس!عنروى-

السنهأهلاعتقادأحولشرع):كتابتحقيقمقدمة(1)

سعطأحمدالدكتورتحقيق،اللالكائىالقاسهأبىللحافظ(والجماعة

.بالمرلِاضطيبةدارنشر،حمدان
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أنهمح،(1)تويلهفىألمريمم!علىيردأخذثم(عاصمابنعندا!تى

صحته.عدميبينانبهافئولىكان،موضوعحديث

اللهصلىالنبىعنجاءتأحاديتالاحاديثومن):وقال-

برأيهأحدفسرهاومتىيفنروهاولمموروهاالعلماءقالهاوسلمتحلب

اللهعبدحديثعنسئلوكيعاأنخشرمبنعلىالىكتبد!ف:الَهموه

هذا:وكيعفقال(الشمسبقرونمعلقةمطويةوالجنة):عمرابن

.(2)(يرويهافهوروىقدمشهورحديث

السنة،دواويينمنأى!تيوجدولاالسندمجهولالأئروهذأ

!؟مشهورأنهيزعمككيف

:!287تعاصمابىلابنالسنةكتاب-2

مستلقيافوجدهالخدرىسعيدأثازارأنه:قتادةالىبسندهروى-

شديدةقرصةفقرصهيدهقتادةفرفع..اقىخرىعلىرجليهاحدىرافعا

صلىالملهرسولتسمعالم،أردتذلك:قال!أوجعتنى:سعيدأبوفال

رجليهاحدىوضعثماستل!ىخلفاللهقض!لماا:يقولوسلمعليهالله

سعيد:بو1قال3هذامثليفعنىأنينبغىلد:قالثم،الذخرىتحلى

.(r)(لعم

الكريمرْر1للقرومخالفته،منكرومتنه،ضعيفالحديثهذاوسند

ما9ضر"اوالسمواتخلقناد!لو):(أقسورةفىتقرأألمجليةبينة

ونصبوتعباعياءاى(4)(لغوبمنمعمناوماايامستةنيبينهما

فىجاءماواقرأ،واضحالكلأملهذااليهودووضع.الراحةيستدعى

تعبايامستةفىوالارصْالسمواتخلقبعداللهأن(التكوينرْدص)

.(5)السابعاليومفىكاستراح

السنةأنصارمطبعة،الفقىحامدمحمدبتحقيق183ص(1)

بمص.!؟،75ط(البلاتينشذراتضمن)المحمدية

(Y)3ق/سورة(4).88ص A.

.568رقمحديث(3)

3-1:الأولالاصحاح،التكوينصفر(51
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:!295تحنبلينأحمدبناللهلعبدالسنةكتاب-3

الجريرفىضأنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحدثمىقال1)

.!لاظهرهمسنطوهو،ه!يبلمو!التوراةاللهكتب):قالعطاف؟بى

*إوبيفبينهليس(القلم!ريفيسمعدرمنألواعفىالصحزة

.(1)1(إلححاب

!ع(المدينىابن)ي!ول.مثلهروايدينبعى*ركلا!ثعذا

عنه.روىأحداأعلمما(العطا!ابو)

ابىحدثنى،بمكةهشاميك،معادحدثنا،بى1حدثنى:وقال

عمر؟بنالنّهعبدعن،عياصأبىعنكثيربنكثيرعنقتادةعن

ولدِ.((السلاسلفىلينزلالوحىوانبحيةلمطوقالعرنتىان):قال

لكفىف.بالمتدليسمعروفJ'9-قتادةعنعنةالاالأثرهداثكايكنلم
فب.مختلفوكتير،تصعيعْه

عرعروةبىهشامأناأسامةأبوحدثناcأبىحدثنى:وقال-

الذراعيرنورمنالملائكةالنّهحلق):قالعمروبناللهعبدعن،أبيه

.(')،(رالصدر

منكر.والمتنوالسندواه

تباركاللهان):قالأنههريرةابىعنحديثابصندهروى-

حديتوهدْا(3)(عاملهأك!ى؟دميخلقأنقبلويسطهقراوتعالى
كتابفىرواهعاصمأبىابنأنالغريبوالعجيب،موضوع

واثباتالتوحيد)كتابهفى8روأقدخرْيمةابنوأن،(4)(السنة)

ورواه،سقناكماحنبلبنأحكدبناللهعبدورواه،(5)(الربصفات

ىل،اوروقد،(6)(والجماعةالستةأهلاعتقادأصوللهثرح)فىلكاثىاللا

العقائد.كتبفىالحديثعلماءْمنغيرهم

.!؟349المكرهةمكة،السلفيةالمطبعة45صالسنة!1)

.150ص(2)

(r)صlog.

.؟68،؟51ص(4)

ا"ولى.المنيريةالطبعةمن091ص(5)

262رقم(6) Lva YlA%؟.
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:!131تخزيمةلابنالتوحيدكتاب-4

وجرعزاللهارر):مثلوالمنكرةالضعي!ةالأحاديثبعضفيهيروى

الساعةفينزلثم:قالأنالى..الليلمنبقينساعاتثلاثفىبنزل

.(بعزتىقوص:فيقولفينتفضىوملائكتهبروحهالمدنياسماءالىالثالثة

والنسائىالبخارىوقال،(محمدبنزيادة)المحديثهذارواة!

حبارابنوزاد(الحديتمنكر)انهعنهحبانوابنحاتموأبو

على)وفيه.التركفاستحقالمشاهيرعنالمناكيريروى(جدامنكر)

به.يحتجلاضيفوهو(زيدبن

فمنكر!الحديتمتنأما

(1)!387تمندهلافيالايمانكتاب-5

حديثفى-قالانهوصلمعليهاللهصلىاللهرسولالىبسندهروى

الذرسولوسمعت:زاد(يضبنيتجلى):وجلعزالنّهان-الرؤية

.(وأضراسهلهواتهتبدوحتى):يقولوسلمعليهاللةصلى

:(2)!395تبطةلابنالابانةكتاب-6

عليهاللهصلىاللهرسولسمعت:قالأنهعمرابنالىبسندهروى

."وجلعزبالهكفرفقدمخلوقالقر؟ن":قالمن):يقولرسلم

المغربوفى،جاريةالمشرقفىيولمدقيل):فيهاقصةبسندهوروى

ذلك(فأنكرت،تسمع"ءا!نع))فكانت،ال!جورعلىيجتمعان،علام

تحررهأورغم،ف!علت،عندكواحغظيهاالجاريةخذى:لهامقال

.(الجاريةالىالغلامرصل

:!،\Aتلكائىاللا-والجماعةالسنةاهلاعتقاداصولشرعكتاب-7

ومخهممونامنهجاالسلفيةالكتبأهممنانه":عنه(3)محققهيقول

ولذلك،الذكرالآنفةالكتبفيهوقعتالذىالخطامابسلملمكذلكولكنه

-ضرورىامرسقيهمامنفيهالواردةالأثارصحيحوبيانبتحقيقهالقيامفان

.،،وحفظهاالعقيدةلصيانة-المؤلفاتتلكمنكغيره

(i.مخطوط)
لكاثى.اللاكتابتحقيقمقدمةوانظر،مخطوط(2)

.63صحمدانسعدأحمد.د(3)

!تلايماا-5م)
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الحنبلىرجبافيللحافغلي،،معناهأقي!حتواللاخاصمىكلمة،!كناب-8

هـ:795ت

الواهية!الضعيثةالأحاديثمنكبيراعدداالكتابهداصم
،60(6،64.،3،07د،40،43،45،آ6)ألصفحات

الديىناصرعحمدأحاديثهنماخرجالمتىىمال!ن*لاالمكتبلْنرةمن،67

.(الألبانى

-الاحتجاجالىالكبارالعلماءهؤلاءألجأالذىأننرىجالبناوص

الجوروحمو:والمضعي!ذالمنكرةالاحاد؟ثهذهبحتلى-الثاث1بابفى

اه!لاسءناه!لاخأخذوئد)الكتتهذهأوائلكيهوضعتالذىالعام

اطعلاوردامخعلاروعأو(وألردالخحومةروحان"(هـلثدتمحيصثون

المسئولهو،نظرهمفىاليدعأهل،والمتكلمينالحثيثأهللور

.السقطاتهذهعن

والسبب،الخصومةتصويرتيميةالنالاسلامشيخأحسند!لو

:ف!اللهاىقي!حلا

بمجر*ليستالدينأصولعلئوالسنةانكتابدلالةأنوبطنا))

والحديث،الكلامأهلمنالغايلينمنثلائ!ةتمخلنهكما،الحبر
الىوهدياهمالخلقدلاوالسنةالكتاببل،وغيرهموالصولهةوالفقهاء

الدين."صولالمبينةةلد*لاووالبراهينتايَالا

العقليةالدلائلمنالقوأتنيا!عأعرضواالذينالغالطوتوهؤلاء))

..أحزاباالدينأ!هولفىاو!نصاذاصاروا،الي!ينيةوالبراهين

وأن،والعلموالدليلالنظرفىالكلامكتبهمفىيقدمونحزب))*

وجنس،النظرجنسفىويتكئ!عون.واجبوأنه،العلميوجبالنظر

هوماالىصاروااذاثم،بالباطلالحقفيهاختلطقدبكلامالعلم

،الأجسامحدوثعلىالأعراضبحدوثاسقدلوا،للدينوالدليلالاصل

العقل.نيوباطل،التنرعفىمبتد!ديلوهو

استدلالأى)مبتدعالكلامهذاأتعرفواالثانىوالحزب))*

الكتابمخالفةمستلزموهو،(والجوهرالعرضبدليلالمتكلمين
فىيرىلااللهوأت،همعخلوقماالقر؟نبأنالقولينشأوعنه،والسنة

الجهمية.بدعمنثلكونحو،العرشفوقماوليس،ةرخَالافئ
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بالكتابالاعتصاموجوبعلىيدلمافيهاقدمواكتبااو!نصف

أشياءوذكروا،إلسلفوكلاموالحديثالقر؟نمنوالسنة
يستدلونوقدcIبضعي!هاصحيحهاار*تاريخلفونولكنهم،صحيحة

أخعارهمنن1بالقريستدلونانهافهموإيضا،!المحللزبعذ!بللالما

الربوبيةاثباتعلىاددلةمنفيهمايذكرونفلا،!دلالتهجهةمن*ر

العقليةةلد!ألابينقد-القر؟نأى-وأفه!والمعادوالنبوةوالوحدانية

ذلك.ونحووالنتريعةإلسنةأصيماركتبه!سمواولهذا،ذلكعلىالدالة

الأدلةتبينانيحتجكك،اشزقدبالرسولالايصانأنوجطوا

يذكروالماذ،الجيلالىونممبوه!اطتكلمونأولئكفذمحهم،عليهالدالة

.الرسولصدقعلىالدالةاللأصول

البدعة،الى-المتحلمين-!!وأينسبون-السلفيون-وهؤلاء

.(،الرسولقالهماتخاتأصولاأصلوالكونهم،،ةالك!والىلل

ي!صد-الطماذفيْن!،أن(1)تيميةابنالى*سافىمشيخعندوالرأى

لو!م"اعنأعرضتالكونهما؟3الملايلحق!ما-والمتكلمينالسلفيينلعض

اعرضفلكلا،وأياتهوأدلتهالديناصولفانها،بكتابهاللهبينهاالتى
مماحظافنسوا!!:تعالىقالكماالعداوةام!نيبوقعالطائفتانا!نع

.)آ(،،القيامةيومت!اوالبغضاءال!داوةبعن!مفأغوينابهتكروا

قائلا.هذهالمحدثينطرلقهَعنتيميةابنالاسلامشيخويتح!ث

وبآثار،!!ور!لاوالأصولمسائلنيموضوعةبأحاديثيحتجون"انهم

إول3ماثوالحدن1الرمنوب!صون،!صحيحةغيروحكايات،ةمفتعلة

ضنىووضشوه،؟؟تأوي!هضيرعلىتأولوهوربما،!إمعناهئه!تون

.؟موضعهغير

،يفروتقدالسخيفوالمعقول،الضعيفالمنقولىبهذاانهممثي

؟ة!(3)ويجهلون!كمالذمةاعيانمناقواماويبدعون،ويضللون

وفروتالدينا!ولأنالىالوصولمعارج)):تيميةابن(1)

حمصر.؟387السلفيةطبع7-5ص،"الرسولبينهاقد

.؟4المائدسورة(2)

قتيبةلابن:انظر،النعمانحني!ةأبىمحل+الاعلىوقعمثلما(3)

.171ص1بثائىواللا50ص(ثي!لامختلفتأويلأ
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فذما،الحتلقعلىوالتعدى،الحقفىالتفريعليمنبعضهمففى

يكونوقد،وزوراالقولمنار!نميلىصتوقد،مغ!وراخطأبعضهيكون

ِه1جاملاللأينكرهلافهذا،العقوباتتوجبالتىوالضلاللأت4البدمن

.(1)،،!عجائبذل!منرأيتوقد،ظالم

أسباهمنأنيرىجعلته،تيميةابنرآعا،التىالعجائبهذهولعل

الع!ائد:فىالمبتدعينبدعانثار

كض!؟والحديثالسنةالىالم!تسبطنفىالواقعوالتفريطالعجز1)

*رالمذيىكالذميينيكونونوتارة،!صحتهيعلمونلامايروورتارة

والسنذالكتابدلالةبيانعنويعرصون،!،أمانىالاالكتابيعلمون

.(2)((!الأمورح!ائقخلى

يحتاح!يتالحثاتباع))لاررعابوهمالناسأنتيميةابنويرى

.ت1القركاتباع،معناهفهمالى:وثانيا،ثي!حلاصحة:الىأولا

.(3)،،المقدمتيناحدىتركمنعليهميدخلفالخلل

القارى،رأىفى-ةدي!علاعنوضتالمتىالكتبسلبياتومن-

الخاطئة"الاجتهاداتأوالبدععندجداطويلةوقفاتوقفتأنها-المعاصر

وا،الكلامعلمكتبفىكماوتفصيلاونترحات!ريراحولهاتدورلههى

..،الحديثأهلكتبفىكماوتفنيداوابطالارداحولهاتدورهى

الاجتهاداتأوالبدعهذهمنهائلكمعلىبال!ارىءيقفأنشأنهمنوهذا

قدأو،خاطرهفىالتشويشأوالبلبلةمنشيئايتبركقدمماالخا!ئة

ولاعلميةحاجةلا-اليوماليهحاجةلاوهذا،نفسهمنالبدعةبمكن

واقعية.

كانتالخاطئةالاجتهاداتأوهذهـالبدعمنكثيراأنخافوغير

نستطيع-،خاصةبيئاتثمرةكانتأو،معروفةمعينةظروفوليدة

أررنرىفاناثمومن،تاريخاوأصبحت،وماتتانتهتبأنهاالجزم

يعد،وبعثه،وتكرارهـواجتراره،وتفريعهوتشقيف،عنهاالحديثاعادة

وتبلبل.وتشكك،وتمزقماتفرقما،جديدة(بدعة)الآن

Yrص"المنطقنقض)):تيميةابن(؟) - yyالسنةطبعة

بمص.المحمدية

.33ص21بالفتاوى:تيميةابن(2)

.لبنات،الجيلدأرطبعة،22ص.المنطقنقض(3)
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علاجاتستوجبالتىومشكلاتهومناخهظروفهلععرناأنكما-

النصوصفىتيميةابنأشاركمنما-والسنةالقر؟نروحمننابعاعقديا

العراكعنمتنزها،العصرلغةاعتبارهفىأخذا-ا!نآسقناهااستى

.واندثرتماتتجزئيةمسائلحولالمذهبى

مراجعتعدكانتوات-ءتي!عملاكتببعضأننرىوأنا
قدفهى-والأسماءوالأخبارراثَالاوالنصوصمنكثيرالناحوتمهمة

المعاصرالمثقفأما،وظرفهلعصهامناسبةكانتربمابطريقةكاتحبت

علىينبغىلذطث؟معهاالتعاملأومنهاالافادةيستطيعأنهنشككانا

الىوزبدتهاخلاصتهايقدمواأتالمحققينالمتخصصينوالعلماءالباحثين

الضعيفة،أوالمنكرةالأحاديثتاركيت،مناسبةبصياغة،المعاصرال!ارىء

منعليهيترتبقدلمابعضهامنوقعالذىالجدلاثارةعنعازفين

منها.طائللاسلبيات

الكتبمنوقليلا-الكلامعلمكتبمنكثيراأننقررأنولابد-

تقطع-واضيهامنقصدوبدون-ةدي!علاحولالجدلفىالصلفية

أسلوبهفىالكريمالقر؟نوبين،المسلمينبين-العقائدبابفى-الطريق

الىالناسودعا،لهاواحتج،العقيدةبهاقررالتىوروحهومنهجه

.(؟نفاسقناهاالتىتيميةابنعباراتأخرىمرةواقرأ)،بهاالايمان

المجتمعأخعفتخطيرةنتيجة-بشجاعةنقررانولابد-وهذه

الخلافات)فىوأغرقته(ةين؟ركلاالعقيدة)عنأبعدتهلأنها؟الاسلامى

لازبالازماكانثمومق.والجزئيةالفرعيةالمسائلحول(المذهبية

والاحتجاجةديَمعلاعرضفىوروءالقر؟نمنهجالىننحازأنعلينا

كانتهناومن.المعاركوادارةالخصومةروحعننتجافىوأن،لها

العقيدةفىمعاصرةتا!لؤموضعالىملزمةوالضرورة،ملحةالحاجة

.(1)ذلككلفيهانراعى

يوسفوالدكنور(الاصلامية)العقائدصابقسيدالشيخكنابمثل(1)

عقيدة)الغزاليمحمدالشيخ،(والحياةالايمان)و(اللْةوجود):القرضاوكي

ومحمدالبنا،وحسن،النورسيوسعيد،الجزائريبكرأبو،أ!وبحسن،(المسلم

أمينوجمعة،الميدانيوحبنكة،القاسمىالدينوجمالالطنطاوى،علي،عبده

المؤلفاتهذهمعظموتتجه.الجامعاتأساتذةوبعضضلترت،ومحمودالعزلمز،عبد

واجترارهاوبعثهاوالخلافاتالمثمكلاتواثارةالخصومهْروحمنالتخلصالى

جديد.من
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وميزاتهاالاسلاميةالعقيدةخصائصمن

سائرمنتفردهالتى،المميزةخصائصهالاسلامىالعقدىللتصور

الخاصة،وطايعته،المسئقلةشخصيتهلهوتجعل،التصورات

خر.1تصورمنتستمدولا،آخربتصورتلتبسلاالتى

خاصيةعندوتتجمعتتضامولكنها،وتتوزعتتعددالخصائصهذه"

خاحية..الخصائصسائراليهاوترجعمنهاتنبثقالتىهى،واحدة

.(1)"الرلالية

خصائصه،بكلاللىعندمقجاء؟ربانى(عقدى)تصورأنه

لا؟ومقوصتههذهبخصائصهكاملاالانسات"وتلقاه،مقوماتهوبكل

ليتكيفولكن.شيئمامنهكذلكلينقصولا،شيئاعندهمنعليهليزيد

...حياتهفىمقتضياتهطبقولب،بههو

تتطورانما،ذاتهنيمتطورغير(عقدى)تصوو-ثممن-وهو

تتطوروتظل.لهالاستجابةوفىادراكهفىوترتقى،اطارهفىالبشرية

يقودهاالتصوروهذا،دائمايسعهاالاطاروهذا،وتتقدموتنمو،وترتقى

خلقالذىالمصدرنفسههو،التصورهذاأنشاالذىالمصدرلأن؟دائما

.(2)((الانسانهذاطبيعةيعلمالذى،المدبرالخالقهو؟الانسان

هى:الاسلاميةللعقيدةالأولىالميزةاوالأولىالخاصيةاناى

.*الثبات*:فهىالثانيةالخاصيةاوالميزةاما.*الربانية،،

التحرلفولا،النقصانولاالزبدةتقبللامحددةثابتةعقيدةفهى

(3)العلميةالمجامعمنمجمعأو،الحكاممنلحاكمفليس،والتبديل

كتابه:قطبسيدالاستاذالاثمهيدالاسلامىللمفكرانظر(؟)

بعدها.وما65ص(الاسلامىالتصورخصاثص)

.66صنفسه(2)

رجالكباريعقدهاكانالتىالمعروفةالنصرانيةالمجامعمثل(3)

والكتبةيحي!عملاالعقائدالىوالاضافةالزيادةعلىفيهاويتفقونالكنيسة

هذافىأنظر،منهاوالنقصالحذفعلىيتفقوناو،لديهمالمقدسة

الاممكندرية:باباالبطريقبنسعيدالبطريرك.:التاليةالمراجع
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وكل،فيهايحورأواليهايضيفأنالدينيةالمؤتمراتمنمؤتمرأو

:يقولمل!موعليهاللهصلىرالنبى،صاحبهاعلىمردودةتحويرأواضافة

غيرمردودأى(1)"ردفهومنهليسماامرنافىأحدثمن))

.مقبول

لمماالدينمنلهمشرعوالثركاءلهمأم،،:ذلكيستنكروالقر؟ن

التىوالخرافاتوالأساطير؟لبدعفكل(هذاوعلى.(2)،،اللهبهياذن

يقرهالامردودةباطلةعامتهمبينأشيعتأوالمسلمينكتببعضفىدست

.(3)عليهحجةتؤخذولاالاسلام

وغيرهـمن،الاسلاصىد!علاالتصورأوالنظامبينقارفاولو

lا":لقلناوالمتطورالمثباتحيث Lوالأنشطةوالمذاهبالتصوراتنت

الىدائماتحتاج-اللههدىعنمعزلفى-مهس!نْالالبشريضع!التى

كلهاعليهاأحياناوالان!لاب،قواعدهافىوالتحور،أصولهافىالتطور

..المتطورةحاجاتهاوفى،!المتطورحجمهافىالبشريةعنتضيقحين

حناالقسالدكتور،(والتصديقالتحقيقعلىالمجموعالتاريخ)

دوبولسباباالمؤرخالثقافةدار(المسيحىالفكرتاريخ):الخضى

؟984النورنشر،حداداستفانسالأسقفترجمة،أنطاكيةكنيسةتاريخ

Werner G. Kummel, Introduction to the New Testament, Revised English

.Edition. 1984. U.S.A
,1982,Alistair Kee. Constantine Versus Christ. S,CM. London

قطر،طبعة(الحقاظهار):الهندىاللهرحمهللشيخوانظز-

العامةالرئاسةنشرة،اله!نصانيةفى!حاضرات:زهرةأبومحمدوللشيخ

(الأديانمقارنةفى)كتابناراجعوللتوسع.الرياضفىالعلميةللبحوث

..الهدايةدارنشر1ب

(الاسلامغيروالنحلالمللعفائدلكلبالزيادةالتحريفحدثوقد

وتلخيمىالأوائلتمهيد)كتابهط403المتوفىبكرأبوللباقلانىراجع

19،بيروتالثقافيةالكتبمؤسسة(الدلائل AVم.

عليه.متفق(1)

.2؟الشورى(2)

.48ص(والحياةالايمأن)(2"
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البشراصنعصاهمماالتىوالذنظحةوالمذاهبالتصوراتتلككالت!91

فىالذيخاْ..إالبشرصنعمنلأنهافذلك،اليهوتحتاجلمهداتتعرخى

فترةفى،وا!اجاتوالأو!اعالأحوالمنلهممبهثوفختوما6ار*يرون

فيها-رؤية...الأرضمنخاصقطاعوفى،الزماتصاعحدودة

وتأثرات،اللأنساتوش!كوات،الانسانوجهل(أر*شساررقصور-هذامع

.الانسات

تكوينه،أصلفيخانففهو-لربالهيته-الاسلامىالتصورفاما

ذاته-فى-يحتاجلاثمومن،البنتريدالمتموراتتلك،خصائصهوفى

.والمكانالزمانمنحدودنجلايرىوضعهفالذى...والتفيرالتطورالى

الشهواتمنتأتربلاويخختار.والقصورالجهلمنعوائقبلاويعلم

أزماليجميعفى،كلهاالبث!يةللكينونةيضعثمومن.والانفعالات

.(؟)وترتقىحدودهفىهىتتطورثابتاأصاداحوارهاوأ

فهىاتكمكيادوللأتنميذت!بللا،متكاملهَكاملةالاسلاميةلهالعقيدة

يعلكولا،غيرهصنعمنهومامعهايتناسقولا،الله!منعمن

هىالعقيدةانما.شيئايضيفأو،شيئايغيرأوفيهايعدلأنالانسان

،وتطوره،وتعدله،وتنميه،الانسانالىلتضيفجاءتالتى

وعقله،قلبهالىلتضيفجاءت..الأمامالىدفعابهوتدلهع
واستعداداته4الاثسانطاقاتكللتوقظجاءت(ووالهتعهحياته.والى

وهى(..وهدايةضبطوفى،كاملةايجابيةفىتعملوتطلقيا

ومنهجهاوايحاءاتهابم!هوماتهارث!بلاحياةفىتثردأنتحتم
فىتعيشالذى-الكونحياةمعالبشرحياةتتناسقكى،ووسائلها

.(2)والدمارالعطبفيصيبهاالكونبحركةحركتهاتصطدمولا-اطاره

واضحةع!يدةلههىا)؟الوضوعالاسلاميةةدي!علاخصائصومن-

نو!لاهذاوراءأنفىتتلخص؟غموضولافيهاتعقيدلا،المفهميسيرة

،ت!ديىافيهث!ىءكلوقدر،ونظمةخلفواحدارباالمحكمالمنسىَالبديع

لهبك،*ولدولاصاحبةولاشبيهولاشريكلهليسالرب؟وهل*لاوهذا

.(3)،،نقانق!لهكلوالأرفىالسمواتنيما

هـانوحدةالترالطيطلبدائمافالعقق،م!بولمةواضحذعقيدةوهذه

)1(خصائص.
86صالسابق(3)

.\؟6المبقرة(31

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-3y-

واحد.سببالىدوصاالأشياءيرجعأنويريد،والكئرةالتنوعرراء
منونحوهاالتثنيةأوالتثليثعقائدفىماالدَوحيدعقيدةفىكليس

.(؟)والتعقيدالغموض

غريبةليستفهى،الانساندِة"الفطرةع!يدةال*سلاميةوالعقيدة

جاءماوهذا،الانطباقتمامعليهامنطبقةهىبل،لثامناقضةولاعنها

الناسفطرالتىاللهفطرةحنيفاللدينوجهكفأقم،،:ميس!ملاال!ر؟ن!ول

لاالناسأكثرولكن،مي!ملاالدينذلك،اللهلخلقتبديللا،عَليها

ال!طرةعلىيولدمولودكل":المثريفالحديثوفى.(')،،نجحلمون

.(31يمجسانهأو،ينصانهاو،يهودافأبواهوانعا(الاسلامعلىأى!

منتاثيرالىيحتاجفلا،اللهفطرةهوالاسلامأنعلىذلكفدل

منفصومجوسيةونصرانيةيهوديةمنالأخرىالأدياتأما،الابوين

.والمجتمعاتالبيئاتوتأثيرارترباءتلقين

،متوازنشامل-ثممن-(الاسلامىالعقدىالتصورأى)وهو

الىفيهومنظور.اولاالبشريةالكينونةجوانبكلالىفيهحنظور

.(»خيرا1وتناسقهاالجوانبهذهشوازن

توازنوالى،البشرىالجنسأطوارجميعالىكذلكفيهومنظور

خلى،الذى.ءالانسانصانعهوصانعهأنبما.جمدماالأطوارهذه

الخبير.اللطيفوهو،خلقمنيعلموالذى

كلفىالانسانالميهيرجعالذىالوحيدالميزان-ثممن-وهو

واوضاعه،ونظمهومناهجه،وقيمهبتصوراته،زمانفىكلومكان

منهوين1و؟الحقمنهوأينليعلم..وأعمالهوأخلاقه،وأحواله

سابقةم!رراتهنالكوليس،اليهيرجع؟خرميزاتهنالكوليس؟اللّه

قيمهيتلقىهوانما..نالمفهذافىاليهايرجعلاحقةم!رراتولا

العقيدةغموضمنء!شعلىوللتعرف47صوالحياةالايمان(1)

.(النصارىعلىالردفىالمختار)كتابهفىالجاحظانظرالنعرانية

.م1984بالقاهرةالصحوةدارنشر،بتحقيقنا33-31ص

ء30الروم(2)

عليه.متفق(3)
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!ثعور!بهاويطبع(وقلبهعئنهبهاويكيف،التصورهذافاهنب!اومر

.(1)(1وسلوكه

رض(امبرهنةعقيدة))ألهاالاسلاميةالعقيدةيميرماأخصومن-

حجنةدونالممارمواتجكي!،المجردبالالزاممبادئهاتقريرفىتكتثى

!ولمثلالأخرىالعقائد!مافيهاليس.وبرهاتبينةأودليلاو
أغمض)أو.(محالهنْالبهذاأومن):النمرانىالفيلسوفوغسطين1

.(أعمىوأنتاعتقد)أو(التقوىأمالجهالة)أو(اعت!دثمعينيك

كنتمانبرهانكمهاتواقل":الكريمكتابهايقولعقيدةهىبل

.(3)يقبللاالمقلدايمان:علعاؤهاقو!يو،(2)،،صادقين

اللهقولتدبر؟لهطريقاالعلموتجعل،بالعلمالتوحيدوتربط

(4)!كالهالاادلااقفاعلم":ىل!عت

والمشاعروالوجدانالقلببمخاطنةتكتفىلاالاسلاميةفالعقيدة

بالحجةقضاياهاتتبعبل،للاعتقادأساساوحدهاعليهاوالاعتماد

،لو!علاأزمةيملكالذى،الواضحوالتعليلالناصعوالبرهان،إلدامغة

النقل،أساسالع!لأنمجتصوهاويرى،ال!لوبالىالطريقويأخذ

.(5)الصريحالعقليخالفلاالصحيحوالنقلى

الألوهية-قضيةفى-الحكيمالقر؟نانكيف-يلىفيما-وسنرى

وعلىاللهوجودعلى،والتاريخ،والنفمى،الكونمنالأدلةيقيم
وكماله.وحدانيته

منها-،قاطعةيقينيةعقليةبأدلةالبعثامكانعلىالقر؟نيدللكما

السمواتوخلق،مرةول1الانسانخلق-اللهشاءانسنرىكما

.68صالتصورخم!ائص(1)

.64النمل،111البقرة(3)

المحيمى:اوكتابعامبشكلواللألومالعقيدةعلماءتا!لؤمانظر(3)

.150-145!ي1ب(الايماتشعبفىالمنهاج)

.؟9محمد(4)

موافقدأووالنقلالعقلتعارضدرء:تيميةابنكتابانظر(5)

رشادمحمدالدكتورالمرحومتحقيق،المع!وللصريحالمنقولححيح

.بالرياضالامامجامعةطبع،سالم
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ويدلل،النغيضمنالنقيضواحراج،موتهابعدالارح!واحياء،والأرص

.المس!ءةبو!حمو،إلمحسناثابةفىالانهيةبالعدالةحكمتهعلى

.(1)،،بانحسنىاحسنواالذينويجزىعملوابماااْساءوالذينليجزق)ا

وسط.تثشيصاولاثيهاافراصالا؟وسطع!يدةالاسلامبوالعقيدة

أكثرللكونأنيرعمونالدينوبينوالمغيباتهيتالارضيمكروررالذينني!

والانكار،الحاكلوالاشراكالجاح!هملالتعديد!بوسطثهى..الهمن

.)آ!الملحد

الذىالتجريدفىالعلوتحرتطفالالتححثاتفرسطعبةرحى

وأبخوفتشعرولا،ى!عمتعطررلاسلوبمجردالدلهصئاتمحعاوو

الاله:بهف!صومافكل؟-(3)اليونانيةالفلسفضفعلتكما-رجاء

الايجابيد،هل*لاصعاتماتقولأنعيرمن...بكذاوليس،بثداليسله1

العالم.هذافىأثرهارما

وقعتالذىَوالتحسيماشنتبيفمنخلتقدالاسلاميذةدي!علاأنكص

أحدكأنهالالدجعلتاد-(4)تحري!هابعد-كاليهوديةأخرىعقائدكيه

والتحيز،،والراحةوالتعببالنو!متهور،اللاسمنالمخلوقي

فلمفيصارعهالرسلبمعضيلت!ىوجعلته!..(ةوس!لاو،والمحاباة

!إ(4)جدلدب!لبعليبأنعمحمىمددال*لهلاتصالربيدمكن

،المخلوقاتمشابهةعن-اجمالا-اللهتنزيهفتقررالاسلاهـاعقيدةاما

هذاومع-(6)،،أحدحَفوألهيكنولم،،(5)،،لثرءكمثلهليس،،

لااله،،كهالبصيرالسميعوهو*:فعالةايجابيةبصفات-تفصيلا-تصفه

وماالسمواتنيماله،نومولاسنةتاخذهللأ،ال!يومالحىهوالااله

وماايديثمبينمايعلم،باذنهالاعندهيشفعالذىذامن،الارضني

.3؟)1(النجم

.49صوالحياةالايمات(2)

الالهية"العقيدةنشاةفئكتاب:الله":العقادعباس:انظر(3)

.(وركامتيه):فصل(الاسكمىالتصورخصائص):أنظر2ص

والأنبياءالنبوة):فصل(الأديانمقارنةفى):كتابناانظر(4)

.(والقر؟تالتوراةبين

.؟؟الشورى(5)

ء4الاخلاصسورة(6)
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السموات،كرسيهوسح،شاءبماالاعلمهمابتن!ءجصونولا،خنفهم

ربكبطشان،،(؟)،،العظيمالعلىوهوحفظهمايئودهولا،واللأرضى

المجيد،العرشذوالودودر؟!غلاوهو،ويعيدءى!بيهوانه،لشديد

.(2)،،،،يريدلمافعال

ءابَالاعنع!ائدهيأخذالدىالأبلهالتسليمبينوسطعقيدةوهى

باعن!1وجدنااظ":والأملاكالفاراتعنهميرثكما،والوراثةبالتقليد

يعرفواأنيريدونالذينوبين،(3)،،م!تدونثارهم1علىاثاناأمةعلى

حياتهـءماهيةولاأن!سهمح!يقةيعرفونلاوهم،اهت!ي!حولوهيةالاًكنه

الكونيةالقوىمنلهث!ءكنهأوحقي!ةيعرفوالم-بعد-وهم،موتهمأو

الخ.،والجاذبيةكالكهرباء

.الذوبانتقبلفلا؟الأخرىدئا!علابعلاقتهافىوسطعقيدةوهى

وهى-،بهاوالاستمساكعليهاالثباتالىقوةفىتدعوبل(غيرهافى

:السماوىالاصلذاتدئا!علامنغيرهاضدتتعصبلا-الوقتنفسفى

،!صدرهايتسعبل(4)،،أعمالكمولكمأعمالنالناوربكمربناالة،،

انتع،عملكمولكمعملىلى+(5)،،دينولىديخكمملكم،،:يخالفها

.(6)،،تعملوتممابرىءوانا،أعملممايريئون

الألوهية،مقامالىبالأتجياءترتفعفلمالنبوةأمرفىوسطوهى

منالسفلةحضيضالىبهمتنزلولم،تحريفهابعدالنصرانيةفعلتكعا

المزي!ة.المبدلةأس!ارهافىذلكوسجلتاليهوديةصنعتكماالناس

سنرىكما(7)كثيرةأخرىملامحوفى،ذلكفىوصطعقيدةهى

الله.شاءانذلك

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

(7)

الافكارفذه

.255البقرة

.?6-12البروج

.23الزخرف

.هالشورى

.6الكافروت

.41يونس

بعضكتابةفىعليهعولناوقد(والحياةالايمان):انظر

.57-47صانظر
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والاعتقادالايه،نحقيقة

تمهيد:

والتح!يق،التصديق:اطلاقدعندبهيرادالمذىوالغرضمعناهالايمان

فىوردقدومشتقاته(الايمان)ولفظ.(؟)نمْالامعالتصديقإو

كثيرا-المتلهرةالسنتفىوردا!ك،()نمالمراتمئاتالكري!،لم!ر؟رْ

.(3)جدا

مطلقا،امخَريهاان1اخزاديردهلها(الاتحت!اثرْاةدي!علا)لثظأما

كتبفىيردولم.(4)نعلصفيماوسلمعلبالئدصلئالرسولسنةفى.رزر

.(5)الدينأحسولفئعديهالمتعار!الاعحللاحىالمعنىبهمقصودااللعة

واوثق،الاستحدأمفىأولى(إديمالت)لثظأن:نقررهناومن

اللفظهذاكانوان،(ةدي!عملا)لثخصامنوالغموضاللبسعنرألعد

،بكثرةوأقلامهمالعلماءألسنةعلىدائرادْائغاشائعاصارقد(عقيدة)

مشاحةى،لاحالكلوعلى،ثابتاراسخامصطلحاصارقدأنها!ك

فحسب.التذكير9التنبيهمحردأردناوانما.علماؤناقاككصاألاصطلاع

لله:و؟منتباللهمنت1مععنى

يضا!منالىيتعدف*ر!التصديقبديرادالذفى،الايمانوهذا

!ب(الايمانشعبفىالمنهاج):الحليمىلملحاكمانظز(1)

ن1القرغريبفىالم!رداتةىناه!صألاللراغسوانظر،19ص

.27-25ص

.93-81ص(الكريمن1القرلألفاظالدلهرسالمعجم):راجع(2)

جماعةترتيب(النبوىالحديثلالفاظالمفهرسالمعجم)راجع(3)

ليدنفىبريلطبعة،الباقىعبدفؤادمحمدمعهمالمستشرقينمن

.م)96آ

295صالمرجعنفس(4) - 29 r،التسعةللكتبفهرسوهو

والدارمى،،داودوأبو،ومالك،حنبلوابن،ومسلم،البخارى)

.(ماجهوابن،والترمذى

:مادة،وغيرهماالمحيطوالقاموس،اللسان:انظر(5)

.(عقد)
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تكونوقد(باء)الححلةهذهتكوندَمو؟بصلةالابهويلتصقاليه

.(هثواَمنت)(به؟منت):ت!ولأى؟(لاماا

تعالى:قولهفمنة،،الباءلابحرفجاءمااما

،(؟)،،قبلكمنأنزلومااليكأنزلبما!ؤمنوتوالذين!!

وملائكتةبالكآمنكل،والمؤقونربهمناليهأنزلبماالرسولمن1،،

.(3)يورسولهبالله؟منوا،،و(2)،،ورسلهوكتبه

تعالى:قوله*اللام"بحرفمتعدياجاءومما

،(5)*الأرذلوناتبعك!لكانؤما،"،(4)،"!طولف!ما،لا

كناولولنابمؤمنانتومافى!،(6)،،مثلنايفر!ثبلأنؤمن*

.(8)،،دينكمتبعلمنالاتؤمنواولا،،،(7)،،صادقين

؟(9)(له؟منت)و(به؟منت)بين،اذن،الفرقكاما

:جدهتعالىباللهالايمان!،أن(10)(الحليمىالحاكم)يرى

والايمات.لهوالطاعةعنهال!بول:لهوالايمات.بوجودهوالاعترافاثباته

.4/ةر!بلا(1)

.285البقرة(2)

.136النساء(3)

.26العنكبوت(4)

.؟11الشعراءلم5)م

.47المؤمنوت(6)

(v)؟7يوسف.

.73عمرات\ل(8)

واحد،معنىعىبهمايعبرلغتانانهماالباحيْنبعضرأى(9)

،!403سنةالمتوفىالحليمىالحعيناللهعبدابوالامامهو(؟.)

ال!كر!دارنشرفوقد(،الايمانشعبفىالمنهاج)،كتابصاحبوهو
عظيموالكتاب،للغايةسقيمةندئرةفودةمحمدحلمىاؤي!حتببيروت

منهونقل،كبيرااعتماداالبيهقىالامامعليهاعتمد،بابهفىالقيمة

الباحثينمنواحدالاَنويعد).المتداولةالمشهورةكتبهفىمطولةصفحات

كاتببالهثراف،والبيهقىالحليمىالامامينمنهجعنم!ارنةدراصةالجادين

.(السطورهذه
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إتعةواموافقة:سلنبىوالايمانءبثنبصتوالأعترافاثباته:لالنى

.(1)،،لمحه

علىيدلومما:محتلفينلمعنيينموضوعتانالصلتينهان،وهكذا

بر!عيبتتفان؟اد*خرىتصلححيثتصلحلااحداحهمماأررويؤكدهداطث

ولو.دلك!!صلما*بنابثؤسنأنتوما!ر:ذبب!ماقالرلوال!صفىمعليه

أرادواماذلكادىلما،،ديطحَمتدجبمنالاتؤمنوارر9،«:المرببمارتال

لبهمنا!ين:يقولأنوسلمعليهاللهصلىمحمدارسولهالملهوأمر.المعنىكن

لنئ":مكانهكانولو،عدركمن!بللن:أخمما،،لكمنؤمىْلن،ا

حسن.وللأجازما،(م!بشؤما

نألابد،جلالهجك،باللهالاعترافأنالتفرقةهدهعلىويترتب

بعد.منوعبادتهوطاعتهعنهال!بوليصححتى؟لشبق

والقبولمتابعتهتكونثم؟يسبقأنمنلابدكذلكبالنبىوالدعتراف

عنه-نهىعماوالانتهاء،بهيأمرمابفعل-المتابعةتجردتولو"عنه

.(1نفعتولاسلمتلما،بالنبوةالاعترافعن

له:وصدقتباللهصدقتمعنى

بمالله*التصديق!د:فيكوت؟التصديق:هىالايمانحقي!ةكانتولئن

شرائعه،قبول:يعنى،،لهوالتصديق،،.بوجودهوالاعترافاثباته:لِعنى

لازمة،فيهالهوالطاعة،وعدلوحكمةصوابأنهاعلىفرائضهواتباع

.ووعيدهبوعدهوالثقة،حدودهعلىوالمحافظة

به:فالتصديق؟كالهالتصديق"غيركهبالنبىالتصديق،،وكذلك

وطاعته،،اتباعه:لهوالتصديق.نجبياواثباتهوكونهبوجودهالاعترافهو

عنه.ماجاءوقبول

دلتالتىبالدلائلايمانهو:بالنبىأوباللهفالايمانذطثوعلى

:اذنالمصألةوخلاصة.لموجبهاوانقياد،عليهمالدلالتهاقبوللانه؟عليه

(منت":وقولهم.(،بهواعترفتاللهاثبت"كقولهم(بالله؟منت)ان

اثباته.غيرمعنى،للهوالخضوع،"للهخضعت":كقولهم"لله

لله:وأسلمتللهمنت1

اسمأت":بينهامن؟ذلكعلىأخرىحجب(الحليمى)ويقدم

.21ص1بالمنهاج(1)
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عندمكانهيصلحولا،باطوموصلهعندالايماناسممكانيصلح!لاسلام

،"للهوأسلمت،للهآمنت":يقالأنيجوزقداذةبالباءوصله

فثبت.،(لله؟منت":يقالكما"باللهأم!لمت":جقالأنيجوزولا

الايمان)وأن.باللهالايمانغير،للهالايمانأنظاهراثبوتابهذا

بالله،أسلمتقولهممنيكنلمفلما.بهوالاعترافاثباته:(باللة

لهالطواعيةهو:(للهالايمان)وأن.استععالهيجزلم(المعنىهذا

.(1)،،بهالاعترافبعد،أوامرهباتباع

:والاعتقادالايمان

الله،اثبات:يشمل(باللهالايمان)أنسبقماعلىويترتب

(الاعتقادهووهذا)عليهدلتالتىبالدلائلوالايمان،بهوالاعترا!

.معناهصادقفى

ضأ؟(ولله،باللهالايمان):يشملفهومطلقاالايمانأما

النهى.واجتنابالأمرباتباعوالانقيادالاعتقاد:يشملأخرىبعبارة

وحقيقتهمعناهيشملفهو؟الاعتقادصاعم1فالايماتذلكوعلى

فالايمان.(الايمان)منجزء(الاعتقاد)أنأى.عليهاويزيد

الايمانمفهوممنفقطجزءافيشكلالاعتقادأما.وغيرهالاعتقاديشعل

كلمةتردلمولربصا.أضيقوالاعتقادأوسعفالايمات.ومحتواه

اعلموالله،ذلكأجلمنالكريمالقر؟تفى(اعتقاد)أو(عقيدة)

هذهعنوانجعلنا،القويملنهجهوامتثالاالعزيزبالكتابواقتداء

.(العقيدة):نجعلهاولم،(الايمان):الدراسات

،ايمانالمؤمنينطاعات

:ضراليستالمؤمنينومعصية

كلها.الطاعاتتكونأثأوجبنابيناهـ،الذىالوجههذاومن

.24ص1بالمنهاج(1)
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منالواقعةالمعا!ىتكولقأننوجبولم،ايمانا،ونوافلهااهك!نار!

به.الايمانمقابل،برسولهاوباللهالكعرلأنودطث"ك!راالمؤمب!

كان؟لهوالاثباتبهاللأغراف:برسولهأوباللهالايمانكانفاذا

به.والتكذيب،لهوالنفى،جحوده:بهالكفر

به.الايمانوجود.بعدولرسولهللدايمانفانها:الأعمالفاما

يقابلهالذىفكان،المتفدمالاعترإفننرطعلىالطاعذاقام:بهوالمراد

معاللأتعا!تاركان:قلنافلذلك.المك!ردونوالعصيانىقا!شلا:هو

ويذكر.(1)((أعلموالله،بكافروليسفاسق،التصديقعلىالثبات

فىعندناالذىأن)).(-آ44تسلامبنال!اسمعبيدأبوالاما!)

،كفراتوجبولا،ايماناتزيللاوالذنوبالمعاحىأن:كلهالمبا!هذا

اهله،بهاللهنعتالذىواخلاصهحقيقتهالايمانمنتنفىانماولكنها

.(2)"كتابهمنمواضعفىعليهمواشترط

وجلى،خفىمنهورسولهباللهاللايمان

وجلى:خفىمنهولرسولهللهوالايمان

ينقسم،وبرسولهباللهالايمانمعنىهوالذىالتصديقانثم)،

واما؟ويظهريتجلىمامنهويكون..!لنكتميخفىما-:منهفيكون

الذىوأما.(اعتقادا):ويسمىبلقلبمنهالواقع:فهويخنىالذى

.(شهادة):ويسمى(اقزارا):ويسصباللسانالواقع:فهويظهر

منهفالخفى؟وخفىجلى:الىينقسمولرسولهللهالايمالقوكذلك

الواجبواعتقاد،بهاالاالعبادإتتجوزلاالتىوالعزائمالنياتثعو

.4yصالمنهاج(1)

بتحقيق40!ى"الايمانمخاب":سلامبنالقاسمعبيدابو(')

2طىمال!مالاالمكتبندثرة،ا"لبانىالدينناصرمحمدوتخريج

عبيدأبوفيهيشرحالذى47ص(1)رقمالنصوانظرم1983-!1403

.(الملةمنيخرجكفراليستالمؤمنينمعاحىات)

(لايماتا-6م)
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والعبادة،محظوراوالمحظور،رخصةوالرخصة،مباحاوالمباح،واجبا

ذلك.ونحو،حداوالحد،عبادة

منها:؟أمورعدةوهوظاهرةاقامةبالجوارحيقامما:والجلى

،الزكاةومنها،العمرةومنها،الحجومنها،الصلاةومنها،الطهارة

ستذكوسواهاأخرىوامور،اللهسبيلفىالجهادومنها،الصيامومنها

ولرسولهوجلعزلهوطاعةواسلامايمان):ذلكوكل.!واضعهافى

.(1)(1وسلمعليهاللهعلى

الصالح:والعمل،اللسانىوالاقرار،القلبىالاعتقاد:علىيطلقالايمان

الذى-(بالثهالايمان)بالانسانأنت!دمماكلمنويتحصل

ويقرالقلبيعتقدأنأى،معاواللسانالقلبتصديقةعلىيشتمل

المؤمنين.زمرةفىويدخلالكفريزايل-بل!لافىبطاللدسان

بمعنى(لله؟من)اذاالاللاي!انالكاملالمعنىق!حيلالكنه

نواهيه.واجتنبلأوامرهوخضعاطاعه

أدنىيحقق،فحسباللسانىوالاقرارالقلبىبالاعتقادفالمرء

الك!رمقابلفىايمانوهو؟فقطاسمهيحصلأو،اللأيماندرجات

طه.الايمان:تقدمماالىجمعاذاالاالايمانح!يقةيستكملولا،ط!ف

والعمل،اللسانىوالاقرار،القلبىالاعتقاد:علىيطل!فالايمان

طاعةوكل،ايماتباللساتوالاقرار،ايماتفالاعتقاد،معاالصالح

.ايمات

نصه:مافقال(ائغاسمعبيدأبو)قبلمنذلكذكروقد

سبحانه.له8عباد:اثهبمعنىللهالمانانهالا35صالمنهاج(1)

ذا،لهعبادةيكونأندون،عنهقبول:أنهبمعنىللرسولوايمان

وجل.عزللهالاكاحدتحقلاالعبادة
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،واحدااسمااهلهسمىكانوان،ومنازلدرجاتهوالايمان00"

جوارحهم،علىوفرضه،عبادهبهالملهتعبدأعمالمنعملهووانما

الأعمالثم،عليهشاهداالمنطقجعلثم،المقلبمعرفذفىأصلهوجعل

،الأخرىيعطهلمعملاجارحةكلاللهاعطىوانما،لهمصدقة

،التناول:اليدوعمل،القول:اللساتوعمل،الاعتقماد:القلبفعمل

هذاعلىفالايمان؟الععلاسميجععهاوكلها.المش!:الرجلوعمل

يتفاضلانهالا،أخرهالىاولهماالعملعلىمبنىكله:هوانماالتناول

.(1)"وصفناماعلىالدرجاتفى

أخر:موضعفىال!اسمعبيدأبوويذكر

مما،علماؤناعليهنصما-عندنا-السنةعليهالذىالأمر"أن

جميعا.والعمل،والقول،بالنيةالايماتان:هذاكتابنافىاقتصصناه

،باللسانالشهادةوأعلاهاأرلهانIII،بععىفوقبعضهادرجاتأنه

بضةفيهجعلهالذىالحديثفىوسلمعليهاللهصلىه!لالو!مرقالكما

لزمه،اللهعندمنجاءبماوأقر،القائلنطقفاذا،جزءاوصبعين

.(2)،(ايمانابهازداد،وتقوىطاعةللهازدادوكلما،....الايمانأسم

:!يلا06تىرجَالاالاماموقال

يصحلاأنهيعلم*عقللمنبيانهذأ:الحسينبنمحمدقال"

مثل:بالجوارحوالعمل،باللسانوالاقرار،بالقلببالتصديقالاالدين

.(3)"ذلكأشبهوما،والجهاد،والحج،والصيام،والزكاة،الصلاة

نا*:تعالىقولهمنفهمرعن.الايمانحقيقةمنجزءفالعمل

أعتقادأصولشرع:اللالكائىوانظر38ص،الايعانكتاب(1)

الدمشقىالعزأبىلابنوانظر،848-847ص4بوالجماعةالسنةأهل

.326صالارناؤوطشعيبقي!حت(،الطحاويةالعقيدةلهثرع":!792ت

.19صالايمانكتاب(2)

الدثريعة()كتاب:الحسينبنمحمدبكرأبو:ىرجَالا(3)

.؟.هصببيروتالعلميةالكلبدارتصوير،الفقىحامدمحمدتحقيق
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الضل!والعمل،لهثىءنط!الاأن:(1)،،الصالحاتوعملوا؟منواألذين

العملعطفبدليلالايمانمنجرءاليسالصالحالعملوأن،آحر!ىء

؟لماذا.واهمفهوالكريمالقر؟نفىكثيرابالواوالايمانعلىألصالح

(،الصالحاتصاوعم!منوا1الذينان،،:قالكماوجلعرالت*ن

وتواصوأبالحقونؤاءسواالصالحاتوعملوامنوا1الذيناللا،،:قال

منليسوبالصبربالحقالتوامسأنعلىذلمكيدلولم،(2)((لالك!بر

،،،الصالحاتعوا9أمنواالثدين،،:وجلعزقولهفكذلك،الصالحذالأعمال

.بايمانليسالصالحاتعملأنعلىيدل*ل

والكتابورسولهبالله(منواأعنواالذينأيهايا)):وجلعزقالوقد

،(3)،،قبلمننزلالذىوالكتابرسولههـدنزلالذى

بالايمانأمرهمثم،نجاسمهوناداهم،أولامطلقاالايمانلهمكأئبت

ليسوالكتببالرسلالايمات"نعلىذلكيدلولم،والكتببالرسل

الذينان،":وجلعزقولهفكذلك،بهالاللايمانتماملاالذىلالايمان

بالايماتليسالصالحاتعملأنعلىيدللا،،الصالحاتوعملوامنوا1

به.الاوالاقرارللاعتقادكماللاالذى

وجبريلورسلهوملائكتهللهعدوكانمن":وجلعزقالوف

أنهصعلىالذكرفىالملائكةوبينبينهمافصلهيدلولم،(4)،،وميكال

وبينالصالحاتعصلبينرحا!عزفصلهيدلليسفكذلمك،بملكينليسا

.بايمانليسالصالحالعملانعلى،الايمان

وهو-الايمانأقل؟منواالذينأن:أعلمواللهذلكفىالمعنىثم

ضمواولكنهم،عليهي!تيروالمثم-منهوالمخرجالكفرعنالناقل

.جداكثيرةاخرىسوروفى9يونس،277البقرة(1)

.3والعصر(2)

.136النساء(3)

.98البقرة(4)
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درجةالىالأقلدرجةمنايمانهمارت!ىحتى،فعملوهاالصالحاتاليه

الاكمل.

ولعمل).باللهالايمان:(أمنوابالذين)المرادان:يقالأو

.(1)(1للهاللأيمان:(إلصالحات

:4وجذجذراو،04وفرأصلالىمس!نيالايمان

هط:آلتانلهواحدعملوهما-والاقراراللأعتقاد:أصلهأوفجذره

ايماناكانتوانما؟كلهاالطاعاتهى:الفرو!أووجذعه-واللسانالقلب

هو-واللسانبالقلبأنواقع-والتصديق،التصديقهوالايمانلأن

المؤمن،منذلكيقعوانما.اليه!اويدعوالطاعاتسائرعلىيحركالذى

بالباطن.الظاهروتسوية،بالفعلالقولقي!حتالىقصدا

عنوأهميتهقيمتهفىيقلالفرعأوالجذعأنذلكمني!همولا

فىوجودهمايمكنرإلاعترافالاعتقادأنالأمرفىمافكل؟الأصل

يكونولا،العباداتمنغيرهماعلىوحركابعثا،وجدافاذاةان!سهما

،ثناؤهجلالبارىءجحدمع،أحدمنالحجاوالصيامأومثلاالصلاةوجود

هماوالاعترافالاعتقادأنفعنمنا،الفرائضلهذهالجائىالرسولجحدأو

أما.غيرهمااستتبعا،صحاواذا.بأنفسهمايصحانكانااذالأصل

.(2)ويستتبعهاقبلهايثبتأخرمعنىالىتحتاجلأنهافروعفانهاالذعمال

يشكلان(والجذعالجذرأو،والفروعالأحل)أنيفهمأنويجب

تكون،وحدهاال!روعولاوحدهـ،الاصلفليس؟(الايمانشجرة)معا

.(3)(الايمانشجرة)

.41صالمنهاج(1)

.65-64صالسابق(2)

لا:تزع!جماعة-الاسلامتاريخمنجدامبكروقتفى-ظهرت(3)

ناالى،الايماتمنالأعمالوليست،والاقرارالمعرفةهوالايمانأن
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:والايماناللأسلام

:الاسلامحقيقةكانتوان،واحدلديناسمات:والايمانالاسلام

يمنعلافيهماالحقي!ةاختلأففان"التصديق:الايمانوح!ي!ة،انتسليم

واحد؟لمسمىاسمانهما:والمصركالعيث.واحدلديناسمايجعلاارر

المطر.ح!يفةغيراللسانفىالغيثحقيقدكانتوان

محمط،أنا؟أسماءخمسةلى)ا:وسلمعليهاللهصلىىب!ملاوقال

.(1)((والعاقب،والمحالهثر،والماحى،وأحمد

سوىوح!ي!ةمعنىالخمسةالأسصءهذهمناسملكلأنومعلوم

واحد.لمسمىاسمايكونأنمنذلكيمنعلمثم(لغيرهفيهاهوالذى

.والايمانالاسلاملهكذلك

التناسبمنالاسلاماسموحقيقة،الايماناسمحتيقدبررأنثم

الايمانلأن،بهاالاستشهادوقعالتىالأسامىهذهحقائقبينليسما

أكثركايمانفايمانه،ألمعا!ىمنعملماعملوانمؤمنكل:قالوا

8صالمنهاج:انظر).العبادةفىاجتهاداوأشدهمطاعةالناس Oوما
119ص(الشريعة)وكتاب،35-27ص(الايمان)وكتاب،بعدها

تحقيق،الحريرىالعزأبىلابن،ألطحاويةالعقيدةولهثرح،بعدهاوما

الاتجاههذافرضوقد.(المرجئة)هموهؤلاء.(الأرناؤوطشعيب

جهودامنهمواستنفذ،دين!تلاروالدحضالردواجبالمسلمينعلماءعلى

.مثمرذحقيقيةاعمالعنوصرفهم،كعرى

بولس.(بولسمسيحية)فىالفرقةهذ"أحولانالواقعوفى-

فقط،بالاعتقادأىبالايمانينجو:أى(يتبرر)الانسانأنيزعمالذى

بولس،ورسائل(الحواريينأعمال):هذافىانظر.الذعمالدون
تحريففىودورهبولس):البكرىأحمدوهيب)للباحثوانظر

الدعوةبكلية.الصطورهذهكاتبباشرافماجستيررسالة(انيةالنص

ومقارنة.دراسةمزبالىتحتاجالنقطةوهذه؟بالرياض

رقمالفضائل):مسلموفى،(المناقب)البخارىصحيح(1)

4!1،125).
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بالطاعة،لهالايمانيقتمىباللهوالتصديق(باللهالتصديقهواذاكان

التكذيبفأما.التصديقمعالايكونلا،لهوالاسلام.الاسلامهووذلك

.(1)اسلاموالايمان،ايمانالاسلامأنفصح..،الالهملامموانعمن!اشه

الاسلامبينالحديثفىفصلفلم!هكذاهداكانفان:قيلفان

وسلم،عليهاللهحلىللرسولالسلامعليهجبريلسؤالاتفى،والايمان

.(2)،،والمؤمناتوالمؤمنينوالمسلماتالمسلمينانذ:تعالىاللهقولوفى

.(3)"؟منتولجثأسلمتنكاللهم":وسلمعليهالنّهصلىالرسولوقول

الايمانأنعلىذلكأكيدل،الاحسانوبينبينهعافصلوقد:قيل

؟باحسانليساراللأسلام

الايمان):بالحديثأريدنهك-أعلموالله-بينهمافصلوانما

ايمانا:الايمانينأسبقفسمى.(لهالتابعوالايمان،الكفرعنالناقل

اسلاما.:و؟خرهما،بالاطلاق

!ريحه:فسعى؟أماراتهوبينالتصديقصريحبينفصل:يقالاو

اسلاما.:أماراتهوسميت،ايمانا

ايمان)هووما،(باللهايمأن)هومابينفصل:يقالاو

اسلاما.:للهالايمانَوسمى.9ءباطلاايمانا:باللهالايمانفسمى؟(لله

.(4)واحدلدينموضوعانفالاسمانوالا

جميعأهماثم.ظهرما:والاسلام،بطنماالايمانْأتكما

.43صالمنهاج(1)

5!لا.الأحزاب(2)

التوحيد،وفى،التهجدفىالبخارىأخرجهحديثمنقطعة(3)

صلاةفىالدعاءباب:وخصرهاالمسافرينصلاةفى(769)رواهـمسلم

،1/349والدارمى،(1355)ماجةوانجا،آ1/15ومالك،الليل

.عباسابنحديثمنwon،آ1/98وأحمد

.44صالمنهاج(4)
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وهما،بالباطنالاللضاهرولا،بالظاهرالاللباطنصحةلانهلاً؟ايمان

للهاذعات،والباطنالظاهرت!ويممنواحدكللأن؟اسلامجميعا

التصديق.معالاذلكيكونولا،وخضوع

فىيذكراأناما(والاسلامالايمان)!ىأن:المسألهَوحل

الايمانانصرف،الكلامفىجمعافان.من!ردينأومجتمعينالكلام

اعمالالىاللأسلاموانصرف!عملمنبطنماأو،ال!لبىالاعتقادالى

عمل.منظهرماأى؟المنهياتواجتنابالطاعات

تعالى:قولهمثل،وحكمهافىخرامعنىشملبالذكرأحدهمادر!ناواذا

الاسلاملكمورضيتنعمتىعليعوأتممتدينكملكمأكملتاليوم،،

ومن":وقوله،،(ال*سلاماللهعندالدفياتدر:وقوله(1)كهدينا

:بالذىأفردلذنه،هنافالاسلام.!2)،،منهيقبلفلنديناالاسلامغيرييتغ

.الظاهرةوالأعمالالاعتقاد:يشمل

الدمشقى:العزأبىابنيذكر

أحدهماافرادحالةغير،بالايمانالاسلاماقترانحالةانالحاصل

الشهادتينكمثل،(والعكس)الايمانمنالاسلامفمثل،الآخرعن

فىشيئانفهما،الوحدانيةضهادةغيرالرسالةفشهادة؟الأخرىمن

.الأعيات

وكذلك.واحدكضىءوالحكمالمعنىفىبالأخرىمرتبطةواحداهما

له؟ايمانلالمناسلامولا،لهاسلأملالمنايمانفلا؟والايمانالاسلام

ايمانمنالمسلميخلوولا،ايصنهبهيتحققاسلأممنالمؤمنيخلولااذ

.(3)اسلامهيصحبه

.3لمائدا(1)

.85عمرات؟ل(2)

.329-328صالطحاويةشرع(3)
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ونقصانه:الايمانزيادة

.(1)،،ايمانهممعايماناليزدادوا،:تعالىقال

.(2)كهايمانازادتهمأياتهعليهمتليتواذا،،.:سبحانهوقال

هذ،زادتهايكميقولمنفمثهمسورةانزلتماواذا،،:وقال

(منواالذينويزدادالكتابأوتواالذينليستيقق،،(3)،،ايمانا

.(t)،،ايمانا

.للزيا!ةقابلالايمانانتايَالابهذهقتبت

عليهاللهحلىالنبىقولوينقصيزيدالايمانأتعلىيدلومما

ن!صانما:اللهرسوليافقلن،ودينعقلناقصاتإنكن":للنساءوسلم

تجلسمنكنالواحدةأنفهو،دينكننقصانأما:قال؟ودينناعقلنا

منكناثنتينشهادةأفى:فهوعقلكننقصانوأما.تصلىلادهرهانص!

.(5)"واحدةشهادةعدلت

انقصتكونالرجالصلاةعنحلاتهالنقصانالمرأةكانتفاذا))

لِكونافلا،المصلاةمنقتركمابتركجانيةغيرأنهامع،منهمدينا

.(6)((3المواظبالمقيممنديناأنقصالصلواتبتركالجانى

mت)الاشعرىالمحسنأبوالامامويذكر r 2 t)اهلعلماءان

وينقص،بالطاعةيزيدالايمانانعلىأجمعوا)،قدوالجمامجةالسنة

جهلاولا،بهبالتصديقأمرنافيماشكاعندنانقصانهوليس،بالمعصية

كما،البيانوزيادةالعلممرتبةفىنقصاتهووانما.كفرذلكلأن؟به

.4الفتحسورة(؟)

.2الأنفالصورة(2)

.124التوبة(3)

.31المدثر(4)

أحمد.الاماممسندوفى(الحيضكتاب)البخارىفىورد(5)

.63صالمنهاج(6)
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للواجبمؤديينكناهـار،رسلماللهاصىالثدىولحماعةطاعت!اوررريحتل!

.(!)1(علينا

علىوالجماعةالسنةأهلاجماعمنالأشعرىالامامذكره!والحق

العلم،أهلكبرذلكذكر؟بالمعا!وين!صلالطاعاتيريدالايمارار

.(2)الحاشيةفبعصهمتا!لؤمفىمواصعهالىانترلهازقد

ينحلفهوالمسألةهذهفىالعلماءمنقلذبينوقعالدئالاختلا!اما

بقىلمافريقكلمممطلحاتفيهحددتلو؟صورىل!ظىحلا!الى

علىيعترضقدمننتبه(الحليكىالحاكم)ناقشوقد.خلا!هماك

وفرع،وفندها،بالمعاصىون!صاته(الصالحةبالأعمالالايمانريادة

الرازىالفخرأنيذكرومما.(64كاس5ص1بالمنهاج)منها

برسالةالمسماة؟والجماعةالسنةاهلأصول)،:الأشعرىالاممام(،)

مطبعة،الجليذالسيدمحمدالدكتوربتحقيق،93ص،،(الثغزاهل

.م1987بمصرالتقدم

!235سنةالمتوفىبكرابىالحافظ:شيبةأبىلابن:انظر(2).

دارنشر،الألبانىالدينناصرمحمدقي!حتب46ص(الايمان):كتابه

العمنةأهلاعتقادأصولم!ث):اللالكائىوانظر-بالكويتالأرقم

والأورْاعى(،الثورى)الأئمةاعتقاداتمنرواهماخصوصا(والجماعة

،ثوروابى،المدينىبنوعلى،حنبلبنواحمد،عينيةوابن

الطبرىجريروابن،والتسترى،حاتموأبى،زرعةوأبى،والبخارى

.(2ب193-151ص

بعنواتسلا!بنالقاسمد!عابوكتبهالذىالفصلوانظر-

.الايمانكتابمن26-24ص(منهواللأنتقاصالايمانفىالزيادةباب)

الرحمن:عبدبناسماعيلعثمانابى:للصابونىوانظر-

العقيدةفىرسائلمجموعضمن57ص(الحديثأصحابالسلف)ع!يدة

السلام!ثركةنشر،حجاجاللهعبداعداد(الناجيةال!رقةع!ائد)بعنوان

.بالقاهرةالعالمية

الدثرلِعة().:الأجرىألحسينبنمحمدبكرابىللاماموانظر-

.118-؟؟1ص،ونقصانهالايمانزيادةعلىدلماذكر:باب
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البحثامذأنيرىلكنه؟ينقصو1يزيدالايمانأنيرىلا(حص606تا

.(1)حقيقىلاشكلىلغوى!يهوالحلا!

علىوالابانةالشرح)هـكتاب387تالعكبرىبطةلابنوانظر-

رضاالدكتوربتحقيق،بعدهاوما؟78ص(والمديانةالمسنةأهلأصول

بعكة.الفيصلية-م1984-!؟440،معطىنعسان

محمدللاستاذو!ثرحها(الرإسطيةالعقيدة):تيميةلابنوانظر-

.المنورةبالمدينةالاسلاميةالجامعةتوزيع،هراسخليل

312صالطحاويةالعقيدةلهثرع:الدمشقىالعزابىلابنوانظر-

بعدها.وما

الانصاف):هـكتابه403تالطيببنبكرابىللباقلانىوانظر-

بتحقيق،بعدهاوما75ص(بهالجهليجوسولااعتقادهيجبفيما

.م؟963!1382الخانجىمؤسسة،الكوثرىزاهد

الالهية(الصحائف):كقابهالسمرقندىالدينلشمسوانظر-

الشريف،الرحمنعبداحمدالدكتوربتحقيق(بعدهاوما-454ص

.؟ط،بالكويتالفلاحمكتبةنشر

السلف(اعتقادفئالخلفنجاة):كتابهالنجدىقائدلابنوانظر-

.بالقاهرةالصحوةنشر.العجمىاليزيدأبوالدكتوربتحقيق،76ص

العلماءمنوالمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل):الرازىالفخر(1)

اللبنانى.الكتابدارنضر349ص(والمتكلمينوالحكماء

http://www.al-maktabeh.com



-92-

(1)ملحق

والمعامىبالذنوبالمؤمنينت!يرعدم

كثيرينلأن؟هذهأيامنافىتبيانهاالىالحاجةتشتدمسألةهذه

بارتكابهم؟بالكفرالمؤمنينعلىالحكمعلىوتجرأوا،فيهاغلطواقد

الكتابمنوأثارنصوصالىهؤلاقىاصتندوقد.والمعا!ىالذنوببعص

دلالتهاالىيفطنواولم،وجههاعلىيفهموهالمالمطهرةوالسنةالحكيم

الحقي!ية.

تعهمدىوقد،-قبلمن-هؤإ*ءبمثلالاسلأميةالامةابتليتوقد

مبينين؟النصوصضارحين؟الصالحوسلفهاالأمةعلماءأعيانلهم

أحدهما:نصينيلىفيماوسنسوق؟والأحكامالمقاصدكاشفين،الدلالات

سلام،بنالقاسمعبيدأبىللاماموالاَخر،الحليمىالحاكمللامامموجز

،النصوصهذهمثلمنيفهمأنينبغىوما،هذافىالأمرجليةيظهران

.احكاممنعليهايترتبوما

-؟-

الحليمى:يقول

فىداخلةيعنى-ايماناكلهاالطاعاتكانتلو:قائلقالفان"

.،(كفراتركهايخونانلوجب،-الايمانهسمى

تكوتانبفرطايمانكلهاالطاعاتات-التوفيقوبالله:فالجواب

فعلجعلناومتى.ايمات-الايماتفى-والطاعة(الايماتفىموجودة

وحدهاتركهانجعل1تيلزمنالبمايمانا-بالايمانالتمعكبشرطالطاعة

هوفان.وقرينهالفعللمجمو!بضدليسوحدهاتركها"ن؟ار!مم

له-المبلغاو،بهمو91جحدأو،وجوبهجحدبان-وقرينهالفعلترك

.(؟)منه!راذلكيكوتانينكرلم

.47ص:المنهاج(1)
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نجثىفما،الكفرفروعمنالمؤمنمعام!تكنلمفان:قيل!ان

-العصيانلأرر؟لملكغركرعاافعصيةتكونأنبواجبليس:قيل

ثوحدهالمك!راللأمرم!ارقةالمىالداعىوليس،رمَدلامثارقة:-ذلمحرنا!ا

المؤمن.منمعصيةوجودلاستحالكذلكذلككانرلو

داعالكثرأرركَما،اهعصتالىدأعالنتهواتوحبالهوىولكن

الىمنهوميلاللهوىْمنهابقيالمؤمنمنالمعصيذلَوجدوانما.انيها

ولو.ثناؤهجلالبارىمخالفةألىقصدامنهتقعوليست،شهوتهقضاء

.كفرالكانتلهذاوشعت

ولهذا،مرضاتهوابتغا-الأمرتعظيمالااليهاداعىفلاالطاعةفأما

لايمانه،فروعاكلهاالمؤماطاعةكانتفلهذا،الكافرماوجودهمايصحنم

.(1)،،الكفرفرو!منولاكفرامعاصيهتكنولم

-2-

المؤمنانالىبرالحليمىمنهينتهىالذىالعقلئالتحليلهذاوبعد

الامامتحليلالىننتقل،الكفرفروعمنعصيانهيعدولا،بمعصيةيكفرلا

فىالواردةوالأثارللنصوص،ص2آ4المتوفىسلامبنالقاسمعبيدأبى

لممن،يقع،شسديدةثوصافووصفها،المؤمنينذنوبعلىالتغليظ

المؤمنين.تكفيرفى،اهت!يقحعلىي!همها

الاثارفان،والجرائمالطنوبرَحذفيهالذىهذااما:عبيدابوقال

:أنواعاربعةعلىبالتغليظجاعت

اللهصلىالنبىمنوالنجراءة،الايمانذفى:فيهامنهافاثنالنما-

وسلم.عليه

هذهمننوعوكل،ال!ثركذكر9الكفرتسمية:فيهانارخَالاو-

.عدةذواتأحاديثتجمعالأربعة

.70ص(1)
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وسلمعليهالملهصلىالنبىحديثالايمماننفىفيهالذىالنو!فمن

وهويسرقحينيسرقولا،مؤمنوهويزنىحينالرجليزنىلا)ا

(2)*غوائلهجارهياصالا!ابمؤمنهوما!،وقوله(1)((مؤمن

يبغضلا"اوقوله((مؤمنيفتثلا((3)كت!لاقيدالايمان"وقوله

.(4)،(ورسواءباللهيؤمنأحدالأنصار

وكذلك(5)((تحابواحتىتؤمنوالابيدهن!مم!ىوالذى))قولهومنه

فانهوالكذباياكم":عنهاللهرضالصديقبكرأبىقول

امانةلالمنايمانلا":عنهاللهرضىعمروقول.(6)"الايماتيجانب

يدعحتىالايمانحقيقةأحديبلغلا"(8)عمرابنوقول(7)(1له

.(1الكذبفىالمزاحةويدع،محقاكانوانالمراء

من"وسلمعليهاللهصلىإشنبىقول:البراءةفيهالذىالنوعومن

.(01)"عليناالسلاححملمنمناليس"قولهوكذلك(9)(1منافليسغشنا

.(72و38)رقم"الايمان"فىشيبةأبىوابنالشيخانأخرجه(1)

غائلة.جمعوهو،المهالكأى(2)

كمااى،غدراا"مانبعدالقتلهوالذىالفتكمنيمنعأى(3)

داودابوأخرجهوالحديث.الغدرمنالايمانيمنع،التعرفمنالقيديمنع

الزلر.عنواحمد.معاويةعنداودوأبو،هريرةأبىعنوالحاكم

،هريرةأبىحديثمنمسلمأخرجهما،صحيحانحديثان(4،5)

؟يضا.سعيدأبىحديثمنمنهاا"ولايضاوأخرج

بسندعليهموقوفا(5/1)"مسنده"فىاحمدأخرجه(6)

ححيح.

من(7)الحديثانظر،أنسحديثمنمرفوعاححهذا(7)

شيبة.أبىلابن"الايمان)،

أبيهحديثمنيعلىأبورواهوقد،عمرابنقولمنارهلم(8)

احمدورواه'(28/4)((الترعب)زانظر.نظرفيهبسندمرفوعاعمر

مرفوعا.هرلرةأبىحديثمن

بلفظمرفوعاهريرةا!باحديثمنمسلمأخرجهما(9،10)

واخرج."منافليسغشناومن،منافليصالسلاحعليناحملمن)،

ايضا.مومىوأبى/عمرابنحديثمنمنهالاولالشطر
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القبيل.هذامنواشياء(1)؟صغيرنايرحملممنمناليس)اقودك!!كر

وسلمعليهاللهصلىالمنبىلمحول:الك!رتسميةفيهالذىالنومومن

مؤمنعبادىمنأصبح:قال؟ربكمقالمااتدروت)،:فقالمطروا،يخما

بالكوكب،مؤمنبىكافر،وكذاكذابنجممطرنا:ي!ولىالذىفأما،ركامر

(2)"بالكوكبوكافربىمؤمنورحمتهاللهرزقكاهذا:يقولرالذى

رقاببعضكميضربك!اراشعدىترجكواللأ":وسلمعليهاللّهصلىوقوله

(f)((أحدهمابهباءد!فحَافرلصاحبهفالمن)):وقوله(3)(1لتض

وأحائضاأتىأو،يقولبمافصدئهكاهناأوستحراأتىمن)):زتولمه

وأ،وسلمعليهاللهصلىخحمدعلىأنزلمعابرىءفقددبرهافىامرأة

(6):اللهعبدوقول."(5)وسلمعليهاللهصلىمحمدعلىأنزلبماكفر

يرفعه.وبعضمهم،"ر!كوقتاله،فسوقماالمؤمنسباب))

وسلم:عليهاللهصلىالمنبىقول:الثصركذكرفيهالذىالنو!ومن

الشركومااللهر!موليا:قيل؟الأصغرالشركأمتىعلىأخافمااخوف)،

مناوما،شركالطيرة)):قولهومنه(7)"الرياء:قال؟ارنرصغر

علىالمحاكموصححهمرفوعاعمرابنحديثمنأحمدأخرجه(1)

الذهبى.وواففمسلمننرط

منالبخارىرواه،اللهعبدبنجريرحديثمنعليهمتفق(2)

الجهنى.خالدبنزيدحديثمنعليهمتفق(3)

أجمعين.عنهماللهرضىبكروأبىعباسوابن،عهرابنحديث

عمر.ابنحديثمنعليهمتفق(4)

ا"لبانىخرجهوقد،هريرةأبىحديثمنالاسنادصحيحالحديث(5)

الساحر.ذكرفيهليسلكن(29)ص"الزفافأداب"فى

.(58/1)((صحيحه"فىمسلمأخرجهمرفوعاوهكذا(6)

رسولأنلبيدبنمحمدتحن(429-428/5)احمدأخرجه")

صغر91الشركوما:قالوا"وزادفذكره:قالوسلمعليهالملهصلىالله

جازىاذاالقيامةيوملهموجلعزاللهيقولالرياءقال3اللهرسوليا

هلفانظروا،الدنيافىتراؤنكنتمالذينالىاذهبوا:بأعمالهمالناس

محمدصحبةفىاختل!والكنثقاتورجاله.،(3جزاءعندهمتجدون

لبيد.لن
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:(2)والتولةالتمائمفىاللهعبتوقول((بالتوكليذهبهاللهولكن(1)!زل

.((النتركمنالها)،

أربعةعلىفيهاالناسكانقد،الحديثمنأنواعأربعةمهذه

التأويل:مناصناف

النعمة.ر!كالىتدهبفطائفة.

والترهيب.التغليظعلىتحملهاوثانية.

.الردةأهلكفرتجعلهاوثالثة.

وتردها.كلهاتذهبهاورابعة.

الخللمنيدخلهالما،مقبولةغيرمردودةعندناالوجوههذهفكل

ولغاتها،العربكلاممننعرفهما:الأولالمذهبيردوالذى.والفساد

وهوو؟لائهاللهلأنعامبالجحدالاالنعمكفرانيعرفونلاانهموذلك

وقد،بالسقمأو،الثروةلهاللهوهبوقد،بالعدمنفسهعلىكالمخبر

المصائب،ونشرالمحاسنكتصنمنيكونماوكذلك.بالصلامةعليهاللهمن

وا،اللهوبينبينهمافيماذلككاناتكفراناالعربتسميهالذىفهذا

.وتجاحدوهعندهمالمعروفاصطناعتناكروااذالبعضبعضهممنكان

تكثرتانكن":للنساءوصلمعليهاللهصلىالنبىمقالةذلكعنليبدئك

ما:فتقولاحداكنتغضبأنوذلكالزوجيعنىالعفميروتكفرناللعن

الوهم.منشىءويعتريهالايعنى(؟)

صحيح.بسندمسعودابنحديثمنوغيرهمالاربعةأخرجهوالحديث

الصحرمنزوجهاالىالمراةيحببما،الواووفتحالتاءبكصر(2)

ويفعليؤثرذلكانلاعتقادهمالضركمنجعله":الاثيرابنقال.وغيره

وابنماجهوابنداودأبوأخرجهوالحديث."تعالىاللهقدرهماخلاف

عليهاللهملىالنبىالىمرفوعامسعودابنعنطريقينمنواحمدحبان

صحيحالعاكمواممناد،،(صركوالتولةوالتمائمالرقىان"بلفظوسلم

."السلسلة"فىا"لبانىبينهكم!
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النعمة.كفرفىمافهذا.(')((قطخيرامنكرأيت

علىتأولماأفظحفمنالتغلالظعلىالمحمولالثانىالقولوأما

وعناللهعنالخبرجعلواأنوأصحابهوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

أمكنانللأنه،العقابابطالالىيؤولوهذاءلهحق!لم!قةلاوعيدادينه

كلها.انعقوباتفىممكناكان،منهاواحدفىذلك

قبله،الذىمننتر!لهو،نن!ممهااسردةكنربهبلغابثمالالذىوأما

الناسف!روا،بالتأويلالديقمنمرقواالذبهنالخوارجمذهبلأنه

عليهاللهصلىاللهرسولوصفهمماعلمتوقد،وكدنجارهاانذنوببصغار

.(!)دمائهمسفكمنفيهمأذتوماالمروقمنوسلم

حكمأنهوذلك،مقالتهميكذبوتعالمىتباركاللهوجدناقدثم

مجفرالذلْبككانولو،بالجلدوالقاذفالزانىوفى،افي!حالسارقمافى

اللهصلىاللهرسوللأت4لمت!قلاالاهؤلأءعلىالح!مكانما،صاحبه

أنهمترىأفلا(r)،(فاقتلوهدينهبدلمن)):قالوسلمتليه

فيمناللهقولوكذلك؟والجل!حط!ملاعؤباتهمكانتلماكفاراكانوالو

ماكفراالقتلكاتفلو،(4)(سلطانالوليهجعلنافقد):مظلوماقتل

القتل.ولزمه،ديةأخذولاعفوكانللولى

منمدهبفليس،هذهـالاَثارتضحيففيةالذىالرابغال!نولواما

الذينوالبدعالأهوإءأهلأحتجاجهوانما،اليهيلتفتفلا،ب!ولهيعتد

.عباسابنعنالشيخانأخرجه(1)

فىسيخرج":مرفوعاعنهاللهرضىعلىحديثالىيشير)آ(

قولخيرمنيقولون،الاحلامسفها*،الاسناناحداثقومالزمات؟خر
كما،الدينمنيمرقون،حناجرهميجاوزلا،القرأنيقرؤون،البرية

لمنأجراقتلهمفىفانكأقتلوهملم!يتموهمفاذا،الرميةمنالسهميمرق

عليه.ق!تم.القيامةيوماللهعفدقتلهم

مرفوعا.عباسابنحديثمنالسننوأصحابالبخارىأخرجه(3)

الشيخين.صرطعلىصحيعواسناده،معاذحديثمن(231/5)واحمد

.33-ءالاسا(4)

(لايماتا-+م)
http://www.al-maktabeh.com



98-

شيئايجدوافلم،وجوهخاعنأدهانهموعييت،الاتساععنعملهمقصر

كلها!فأبطلوهامتناقضة:يقولواأتمنءليهمأهون

تزيلللأبوالذنيالمعام!أن:كلهالبابهذافىعندناالذىوان

واخلاصهح!يقتهالايمانمنتنفىانماولكنها،كفراتوجبوللا،ايمانا

ف!الْكتابهمنمواضعنيعليهمواشترطه،أهلهبهاللهنعتالذى

سبيلفىيقاتلونالجنةلهمبانوأموالهمأنفسهمالمؤمنينمناشترىاللهان)

الس!ائحونالراكعونالحامدونالعابدونالتائبون):قولهالى(الله

اللهلحدودوالحافظونالمنكرعنوالناهونبالمعروفالآمرونالساجدون

.(')(المؤمنينرث!بو

قولهالى(خاشعونصلاتهمفىهمالذينالمؤمنونافلحقد):وقال

يرثونالذين،الوارثوتهمإولئك.يحافظوتصلواتهمعلىهموالذين)

ذكراذااذينالمؤمنوتانما):وقال(Y)(خالدونفيهاهمالفردوس

.يتوكلوتربهموعلىايمانازادتهمياته1عليهمتليتواذاقلوبهموجلتالنَه

لهمحقاالمؤمنونهماولئك.ينفقونرزقناهمومماالصلاةيقيمونالذين

ء(3)(كريما*رزقومغفرةربهمعنددرجات

علىالمفروصةلهثرائعهوأبانتشرحتالتىتايَالافهذه:عبيدأبوقال

فيصالتىبالأحاديثالسنةفسرتهثم،كلهاالمعاصىعنهت!نو،أهله

هذ"!خالطتفلما،(4)انكتابهذاصدر!الذىالبابفىالايمانخلال

التىال!ثرائطمنهذاليسقيل،بغيرهاالمنعوتالايمانهذاالمعام!

فنمت،الايمانأنهبهايعرفالتىالاماناتولاالمؤمنينعلىاللهاخذها

اسمه.عنهميزلولم،حقيقتهحينئذعنهم

.؟؟3-؟12التوبة(؟)

.11-1)2(المؤمنوت

4-2الأنفال(3)

نعتباب):بعنوان(الايمان)كتابمنالأوللملبابيقصد(4)

.(ودرجاتهاستكمالهفىالايمان
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غريرالايمانواسم،بمؤمنليسيقالأنيجوزكيف:قائلقالفان

العملازالةفىالمستنكرغيرعندناالمستفيضالعربكلامهذاقيل؟عنهزالهًل

اذاللمانعيقولوتأنهمترىألا.هت!ي!حغيرعلىعملهكاناذاعاملهفى

معناهموقعوانما،عملاعملتولاشيئاصنعتما:لعملهبمحكمليسكَات

بالاسم،عاملعندهمفهوبمن!سهاالصنعةعلىلا،التجوبى!نعلىتاهنا

لمحرجلوذلك،هذامنأكثرهوفيمابهتكلعواحتى،الاتقانفىعاولوغير

ابنأتيعلمونوهم(بولد"هوما:لا!متا*دىامنهويبلغأباهيعتق

هـأفىمذهبهموانما.والمملوكوالزوجةالأعْفىمثلهي!الثم.مجلبه

والبر.الطاعةمنعليهمالواجبةالأعمالمنالمزايلة

وأسماؤها،اماكنهاعليهكانتمافعلى،والاْن!ه!ابوالرقالنكاعواما

منهقئا!حلاأحبطتأنما،الايماتبثاى!نيالتىالذنوبهذهفكذلك

ولا،ذلكقبلكانتمافعلىالاسماءفاما،صفاتهمنهىالتىوالمثرائع

عليهم.الحكموبه،مؤمنونالالهمنجقال

والصنة.التنزيلمنل!ولناشواهدهذامعوجدناوقد

:قالحينالكتاب؟هلفىثناؤهجلاللهثقولالمتنزيلفأما

8فنبذوتكتمونهولاللناسلتبيننهالكتاباوَلوأالذينميثاقالهاخذواذ)

.(ظهورهمئرراء

ىبع!خلاعنمغولبنمالكعناللأشجعىحدثنا:عبببأبوقال-

:قالةيَالاهدهلإ!

."بهالعملىنمذواولكن،أيديهمبينكانانهاما))

اذاالكتاببحكملهمفحكم،نسائهمونكاحذبائحعلنااللهأحلثم

الكتمابفىوالأسماءبالأحكامفهم،منتحلينوله،مقرينبهئَانوا

.القر؟نفىمأفهذا،م!ارقونبالحقائقلهاوهم،داخلون

بهيحدثالذىوسلمعليهاللهصلىالنبىفحديثالسنةوأما
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رسوللهفقال،فخ!فهما،صلاةصلىالذىالأعرابىفى،(؟)رفاعة

مرارافعلهاحتى"تصللم!انكفصكارجع)):وسلمعليهاللهصلىالله

مصلأنهترىأفلست،يصليها51رقدوهو"فصل)ز:يقولذلككل

والعبد،لزوجهاا!اصيةالمرأةفىوكذلك،بالحقيقةمصلوغيربالاسم

حديثومنه.مقبولةفيرأنها،لمهالكارهينمو!لابوالمصلى،قبَالا

أربعينصلاةلهتقبللاأف"الخمرشاربفىعمربناللّهعبد

.(2)((ليلة

علىعندىفهولهامضاهياكانوماكلهاالاثارفهذه:عبيدأبوقال

من:قولهمثلفهىالبرأءةفيهاالتىديتوكذلك،لكفسرتهما

رسولمنالبرؤمثناهيكونمنهاثفيئانوىلا،منافليسوكذاكذالمحعل

ليسانهعندنامذهبهانما،ملتهمنولا،وسلمعليهاللهصلىالله

شرائعنا.علىالمحافظينمنولا،بناالمقتدينمنولا،لناالمطيعينمن

يرويهوكان،مثلئاليس(،مناليسزاقولهيتأولعيينةبنس!انكانوقد

فانىالعلمأئمةمناماماقالهالذتيكانوانالتأويلفهذا،أيضاغيرهعن

اللهح!لىالنبىمثلليسذلمكفعلمنجعلاذاأنهأجلمن،أراهلا

وسلم،عليهاللهصلىالنبىمشيفعلهمنيصيرأنلزمه،وسلمعليه

ولاعديلوسلمعليهاللهصلىلهوليس.والتاركالفاعلبينفرقفلاوالا

تاركه.وللأذلكفاعلمنمثل

داودابواخرجهالمذكوروحديثهالزرقىرافعبنرفاعةهو(1)

الألبانى،كتابفىمخرجوهو.الذهبىووافقهوصححهوالحاكموالترمذى

اتمامه.اللهيسر(،ليب!ملامناراحاديثتخريجفىالغليلارواء))

.بنحوههريرةأبىحديثمنوغيرهماالشيخانأخرجهو

بلفظمرفوعاعمرابنحديثمن(35/2)أحمدأخرجه(2)

وحسنةثقاتورجاله"ليلةاأربعينصلاتهتقبللم،الخمرشربمن1)

/AV)وأحمد،الترمذى Yصحيح،واسنادهعمرابنحديثمن(؟

.!؟378)حبانأنجا
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وسلمعليهاطهاححلىالنبىمنالبراءن!وى،الايعاننفىفىماكهذا

.وليةِواليهرخَالامنأحدهماانما

بالمعام!،جوبهماووالنتركالكفربذكرالمروياتادَثاراوأما

ار*يمانيزيلاننتركاوللأحَفراأهلهاعلىت!ثتليستعندنا1معناولفان

الكفرعليهاالتىوالسننا*خلاقمنانها:وجوههاأنما،صاحبهعتى

نحواوالسنةالكتابفىادلائلمنالنوتينلرممذنجنوجدشاوقد،وا!لتنريلون

اللأولين.االنوعينفىوجدنامما

ماأخوف))وسلمعليهاللهصلىاشنبىك!زل،السنةفىالذىوأما

نأ(الأصغر)بقولهلكفسرد!ف(1)((إ*صغراالمثركأمتىعلىأخاف

اللهعبدقولومنه،باللهم!ثركاصاحبهبهيكونالذىسوىشركاهاهنا

نأأخبركفقد،(2)((ذلكمثلوالنترك،باباوستونبضعةالربا))

فيهايتخذالتىالالهثراكغيروهى،ا*سمابكذاتسمىكثيرةأنواعاالذنوبفى

الأبواب8لهذفليس،كبيراعلواذلكعناللهتعالى،غيرهالهاللهمع

واحكامهموسنتهموتسميقهمالم!ثركينأخلاقانهاالاوجوهعندنا

امورهم.ماذلكونحو

ومن):وعزجلاللهفقولالتنزيلفىعليهالشاهدال!رقانوأما

عباحما:انجاوقال(3ا(الكافروتهمفاولئكاللهأنزلبمايحكملم

:رباحبىبنعطاءوقال.(4)"الملةعنينقلر!كبليس)ا

.((كفردونر!ك)،

أحمد.أخرجه(1)

رجالرجالهبسندمرفوعامسعودابنحديثمنالبزارأخرجه(2)

والهيثعى.المنذرىقالكماالصحيح

صحيح.وسنده،الننركذكردونماجهابنعدوهو

.44المائدة(3)

أخرجهوقد،!الحاكممستدرك)منوالتصويب(ملة)الأصل(4)
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باقالديخاوأت،الاسلامملةعنبناقلليس!رأنهلناتبينفقد

على،وسنتهمالفارخلافالالهمعنىفلا،ذنوبخالطهواتحالهعلى

انزلمابغيرالحكمرا!لاسننمنن4،سواءال!ثركمااعلمتكما

5(؟)(نالجاهليةافحكم)قولهتسمعألا،الله

علىوهوالملهانزلمابغيرحكممنأتالتفسيرأهلعندتاويله

كذلكالجاهليةأهلأنهوانماالجاهليةكأهلالمحكمبذلككان،الاسلامملة

ا"نسابفىالطعنالجاهليةأهرمنثلاثة"قولهوهكذا،يحكمونكانوا

اذأأئلاث!المنافق؟ية))الحديدثوكذلك.(2)(والأنواءوالنياحة

.(3)"خانائتمنواذا،اخلفوعدواذا،كذبحدث

ولاجاهلايكونراكبها(ن،الذنوبمنكلهاراثَالاهذهوجوهليس

لفرائضه،ومؤد(عندهمنجاءوماباللهمؤمنوهومنافقاولاكافرا

فىعنها(4)منهىمحرمةالفارافعالمنتتبينانهامعناهاولكن

منء!شبيتشبهـوافلاويتجنبوهاالمسلمونليتحاماهاالسنةوفىالكتاب

اممتعطرتاذاالمراةفىائحديثبعضفىروىولقد.!ثرائعهمولاأخلاقهم

علىهذايكونفهل"زالةانها)،هـلحهايوجدبقوممرتثم

شيطانانالمستبان،،:قولهومثله؟الحدودفيهتجبالذىالمزنا

والذهبى.هووصححهعباسابنعنطاوسطريقمن93/2)

.50المائدة(؟)

فىوالطبرانى((التاريخ)،فىالبخارىرواه،صحيححديث(2)

بنعمروعنوالبزار،مالكبنجنادةعن(2/105/1)،(الكبير)ا

يعلى1بووعنه،ماطثفيأنسىوعنهريرةأبىعنجريروابن،عوف

البخارىفىوهو(؟2/3v)"الفتح)،فىكماقوىباسنادباختصارأيضا

عليه.موقوفاعباسابنعن

.هريرةأبىحديثمنعليهمتفق(3)

.فىءمنيخلوولا،الاصلكذا(4)

فىوالحاكمحبانوابنخزيمةابنأخرجه(ححيححديث(5)

امراةإيما":بلفظمرفوعاالاشعرىمومىبى9عن"صحاحهم"
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الذيرالشياطينأرادانهعليهأفيتهم0((ويتكاذبانيتهاتران

والأخلاقالأفعالمنأعلمتكماعلىكلههذاانعا!؟أبليسأولادهم

عندنافهو،القبلةلأهلشرقأوكفرذكركيهكاتماكلوكذلك.والمسنن

الاسلاماحكامبهتزولالذقوالشركالكفراسميجبولا،هذاعلى

جاعتوبذلك،،غيرهادونخامةالفربكلمةالا"،للردةصاحبهويلحق

.مفسرةالاثار

:قالس!يانأبىعنالأعمسْعنمعاويةابوحدثنا:عبيدأبوقال

رجل:فسأله،أشهرستةبمكةاللهعبدبنجابرمحجاورت"

:!اقا(اللهمعاذ:فقال3كافراالقبلةاهلمنأحداتسمونكنتمهل

.(؟)االا:قال؟م!ثركاتسمونهفهل

عينوكل،زانيةفهىريحهاليجدواقومعلىفمرت،استعطرت

.،(زانية

وصححه.والترمذىداودابوبنحوهوأخرجه

مسلم.شرطعلىصحيحاسناده(1)
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وتشمل:؟اللأيعانأصول

تعالى.نجال!،الايمان-؟

بالملائكة.ا*يمان-2

بالكتب.الايمان-3

بالرسِل.اللأيمان-4

اللآخر.باليومالايمان-5

.بالقدرالديمان-6
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)مدخل(

نأيجبالتىالأمورهىوالعقائد،دئا!علا:هىالايماناصول

يمازحهلاعندكيقيناوتكوت،نفسكاليهاوتطمئن،قلبكبهايصدق

شك.يخالطهولا،ريب

(-ثممن-فتبعثهالانسانكينونةمنالعقائدهذهتتمكنأنأى

ومقت!؟بم!تضاها-الحياةوواقعن!سهواقعفى،العملالىوتحركه

،،،الصالحاتوعملوامنوا1الذين،،:الصالحالعمل:ةدي!علاهذه

يتلخصواسعبابالصالحوالعمل.،،استقامواثماللهربناقالهواالذين،"

وبغض.ونهى8كرماوإجت!ب،وأمرورعبطلبماب!علاللهطاعةق

وتاثير؟وتأثرتبادلعلاقة،الصالحوالعملىاللأعت!ادبينوالعلاقة

الصالح.العملمنمزيداأثمرتبل!لافىورسختالعقيدةقويتفكلما

وتحصيل،عليهوالتعرفرلهطاعةفىواجتهد،عبادتهالمؤمنأحسنركلما

.الاعتقادفىوتمكناوثباتا،الايمانفىزيادهَذطثأثمرالصالحةالأعمال

،الاعتقادقوةفىاثرهانهاسو!نلافىوتمكنها،الأدلةوضوحأنكعا

تلقيناتلقاهامنفمنهم؟سواءلميسواالايمانيةالعقائدأمامالناسأنثلك

لهعرضتاذايتشككأنمنعليهيؤمنلاوهذا،ووراثةعادةاهد!تعاو

منومنهم؟يقينهوقوى،إيمانهفازدادوفكرنظرمنومنهم؟الشبهات

،أمرهوامتثال،تعالىالملهبطاعةواستعان،الفكروأعملالنظرأدام

بصيرتهبنورفرأى،قلبهفىالهدايةمصابيحفألهثرقت،عبادتهواحسان

هدىزادهماهتدواوالذين!،:فؤادهوثبت،يقينهوأتم،ايمانهأكملما

.(1)"تقواهموأتاهم

تعالىاللهكتاب:الوحىومصدرهاالاسلاميةالعقائدوأساس

كلأن-ذلكمع-تعلمأنويجب،وسلمعليهاللهصلىرسولهوسنة

شرفولهذا؟الصحيحالنظرويثبف،السوىالعقليؤيدهاالعقائدهذه

الىواستجاشهوندبه،التكليفمناطوجعله،بالخطابالعقلالله

تعالى:قال.والتفكروالنظرالبحث

.؟7/وسنمعليهاللهصلى،محمدسورة(1)
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والندرتايَأللاى!عتوما،والارضالسمواتفىماذاافظرواقل،،

.(1)كهيؤمنوتلاقومعن

!لوماوزيناهابنيداهاكيففوقهمالسماءالىينظرواافلم")

منفيهاوأنبتنا،روا!ىفيهاوالقينا،مددناهاوالأرض،فروجمن

السماغَرمنونزلنا.منيبعبدلكلوذكرىةر!بت،بهيجزوجكلمن

طلعلهاباسقاتوالنخل،الحصيدوحبجناتبهفانبتنامباركاماء

.(2)كهالخروجكذلكميتابلدةبهوأحيينا،للعبادرزقا6نضيد

:فقال،ي!ظرونوللأيتفكرون!لالذينوذم

عنهاوهمعليهايمرونوالارضالسمواتقية1منوكاين*

.(3)كهمعرضون

البطلأن،ظاهرهوفيماحتىوالبرهانبالدليلالخصوموطالب

نأالحديثفىوردوقد.والبينةالحجةلشرفواظهمارا،للأدلهَتقديرا

يبكى.فوجده(الصبحبصلاةيؤدنهوسلمعليهاللهصلىالنبىجاءبلالا

أبكىانيمنعنىوما!بلالياويحك":فقال.بكائهسببعنفسأله

واختلأفضر"اوالسمواتخلقفىان":الليلةهذهفىعلىاللهأنزلوقد

قرأهالمن(،ويل":النبىقالئم(4)كهالآلبابلأولىلاَياتوالنهارالليل

:(والارضالصمواتفىماذاانظرواقل)؟.\يونسسورة(1)

ىا،(تايَالاتعنىوما)،اللهوحدانيةعلىالدالةالآياتمنأى

الرسل.:ى1(النذر)و.الدلالات

.11قسورة(2)

(r)دالهية1منوكم:أى(ية1منوكأين)105يوس!سورة

وهم)،يشاهدونهاأى(عليهايمرون)،تعالىاللهوحدانيةعلى

فيها.يتغكرونلاأى:(معرضونعنها

تأملفىعقولهم،يستعملونالذين(الألبابلأولىلاَيات)(4)

بالأمرالصورةهذهتعالىختم:تفسيرهفى:القرطبىقال.الدلائل

قدوشقيومصعنالاتصطرلااذ،آياتهكمارالاستدلالبالنظر
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.(1)،،فيهايتدبرولم

،المع!وليحبسولمالأفكارعلىيحجرلمالاسلامأننعلمهناومن

الاستزادةالىوندبها،علمهاقلةوعرفها،حدهاالتزامالىأرشدهاوان

تعالى:ف!ال،(آ)معارفهامن

زدنىربوقل":وقال،(r)،،قليلاالاالعلممنأوتيتموما،،

c،).

لهعالى(اللهعنال!لقى-العثاثدبابفى-الانسانىالعثلفمهمهَ

قدالوحىأنومعروف.وجوهـادلتهاوفى،دئا!عملاهدهفىالنظرثم

وأرْر،ذلكعلىالدالةوالآياتوالبراثينوالأدلة،الحقالدينأصولبين)،

العقليةالأدلمةالىوهداهمالناسدلرأت،بيانأحسنبينهافالرسول

اثباتيعلمونربها،الالهيدالمطالبيعلمونبهطالتىاليقينيةوالبراهين

دلالةوأن...،رسولهوحعدق،وصفات،ووحدانيته،اللهربوبية

الكتاببل،الخبربعجردليستالدينأصولعلىوالسنةالقر؟ت

لاصولالمبينهَوالأدلةوالبراهينالاياتالىوهدياهمالخلقدلاوالسنة

.(4)"الدين

لىتتمثل؟بالعقلنيطتقدعظمىمهمةفات،كذلكذط!كاتواذا

الىلااليقينالىمستنداايمانهميكونحتى؟نيل!اعلاعنغنىسلام
التقليد.

.؟09عمرانالسورة

التفكر.كتابفىإلمدنياابىابْرواه(1)

مجموعضمن436ص(العقاشدرسالة):البناحسنالامام(2)

.ببيروتالقلمدارنشر،رسائله

(C)85الاصراءسورة.

رحمهتيميةبناحمدالجليلالشيخرمماللاانظر؟14طه(4)

أخرىومواضع8،21ة5،6،7ص(الوصولمعارج):الله
والنقل.العقلتعارضودرء،الفتاوى:لهوانظر
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والبيناتالدلائلفىوالنظروالبحث،ا!وحىعنالدينأصولتلقى

المنظور:الكونوفى،المسموعا!لنزلاللهكتاب:القر؟نفىالمثبوتة

.المصنوع

لو!مرحديثفىجاعتكماستةالعقائدأصولىأوالايماتوأصول

.،،؟الايمانما،،:جبريلسؤالعلىاجابةوسلمعليهاللهصلىالله

وكتبه،،وملائكته!بالملهتؤمنأن1،:وسلمعليهاللهصلىقال

.(1)،((ومرهحلوه)،ونئرهخيره؟والقدر،رخَالاواليوم،ورسله

،الايماتأصولأتمنهانعلمتعالمىاللهكتابفىعديدة؟ياتوهنالك

تعالى:قولهمنها؟ستةئدالمعظأحولأو،الدينأصولأو

نزلالذىوالكتاب،ورسوله،باللهمنوا1منوا1الذينايهايا،،

وملائكتهباللهيكفرومن،قبلمنأفئلالذىوالكتاب،رسولهعلى

.(2)،،بعيداضلالاضلفقدالذخرواليومورسلهوكتبه

والملائكة،6باللهالايمان:هى؟أصولخمسةالكريمةالذيةهذهففى

الأخر.واليوم،والرسل،والكتب

تعالى:قولهمنفنعلمه،انسادسالأصلوهو(بالقدرالايمان)أما

قدرااللهامروكان*،(3)،،بقدرخلقناهلثىءكلانا،،

فقدرهء!فلكلوخلق،،،(5)*فهدىقدروالذى،،(4)،،مقدكرا

كتابنيالاانفسكمنيولاا"رضنيمصيبةمناصابما،،(6)،،تقديرا

.(7إ،،يسيراللهعلىذلكاتنبراهاأتقبلصا

فىلترتيبهاطبقاوالشرحبالدراسةالستةالأصولهذهوسنتناول

التوفيق.ولىوالله،تالكريمةايَالاوفى،مسلمحديث

مسلم.رواه(1)
(r)136النساء.

.49القمر(3)

.38الأحزاب(،4)

.3لأعلىا(5)

.2لفرقاتا(6)

.22الحديد(7)
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تعالىباللهالايمان:الأولالآصل

اللهوجود:أولا

وسلم،عليهاللهصلىمحمدبعثةابانرث!بلاعقائدالىنظرة

تعالى:اللهوجودتصورنيخلطهممدىتشف

مناتبعهمومنان!لسعليهمنهىالذىأن،اللهأرشدكم،اعلموا))

سائرالى،وسلمعليهاللهصلى،محمدابعثاللهأن،ان!لخح!الع

؟متباينونوفرق،متشتتونأحزابوهمالعالمين

،(1)كتابهفىبهت!ردبمااللهالىيدعوكتابىمنهم-

بقضايأيدعيهاأمورأفىالأباطيلبهتشعبتقدوكلس!ى-

،(2)ألعقول

،(4)الضلالعشوفىويخبط،انلأهماليدعىودهرى-

،(5)الحيرةعليهاشتملتقدوثنوى-

((6)خبرةبهلهليسمايدعىومجولى-

ذلكبعبادةبر!تيربالهأنويزعم!عليهيعكفصنموصاحب-

،(7)الميهالصنم

وعقاثهمكتبهمعلىوللتعرف،والنصارىاليهودالكتابأهل(1)

اللاهوتفى)صبينوزارسالة:انظروبدلواوغيرواأحدثواومازلهرقهم

5EIS)تأليف(ا!قديمالعهدلأسفارمدخل)و(السياسةر ELDT)ه"

والهيلينية(اليهودية):وانظر.1974OXFordالانجليزيةالترجمة

المنعمعمدللدكتورانظر1981SCM,Londonر!ثنMrtenميظ!!5"تأليف .و

:حزمولابن،بيروت(اليهوديةلل!لسفةةيد!نلاالموسوعة)الحفنى

الديانةفىالوثنيةالعقائد):وانظر،الندوةدارنثر(لص!لا)

الحق(اظهار)و-(الأديانم!ارنة)ولنا،بتحقيقنا،(النعرانية

.الهندىاللهرحمهللشيخ

مصدروتفسيرالالهياتمجالفىالفلاسفةكتاباتكلانظر(2)

.(الميتافيزيقا):اى،ومصيرهالوجود

:الرازىولمل!خر،بيروت،للباقلانىالتمهيد:انظر(3-7)

الكتبدار،النشارعلى.دنشرة(والمشركينالمسلمينفرقمااعتقادات)

للشهرستانى(والنحلوالملل،حزمابن(وفصل)العلمية
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ويدعوض،(مخلوقينكونهمعلى)حدثنهمعلىجعيعمالينبههم

بمامعرفتهطرقلمهمنب!بيو،\الحالتى)لفالم!تتوحيدححذالى

الأباطيل-سائرمنعليهكانواماكلبركصويامرثصم،حنعتهآثارمنبثت

صدتعلىودلالته،فسادهاعلىلهموالسلأمح!ةت!لاعليهتنبيهدبعد

،-القاهرةوالمعجزاتالباهرةبالدياتتعالىربهمعىبهيخبرهمكيما

علبَ،وأنه،نئريعتهمنبه!"رعزالمن!تعبدهمماسائرلهمويوضح

بوجودالايمانالىأى(1)((دنكالمىجميعادعاهم،والسلامالصلاة

وطاعته.وتوحيدهالله

الحقائق:أظهراللهوجود

وأظهرها(،وأجلاها،قئا!حلاأكبر،تعالىاللهوجودان

الحقيقة:هذهموضحاالغزالىحامدأبوالامامي!ول،وأكبرها،واولها

هداوكان،تعالىاللههووأجلاهاالموجوداتأظهرأناعلم"

وأسهلئها،الأفهامالىوأسب!ها،المعارفأولمعرفتهتكونأني!تمى

.(2)"العقولعلى

والعقول،السليمةالفطر،الكبرىالحقيفةهذهعلىيدل

والتاريخ.والوحى،المحلمالميهويهدى،النيرةوالبصائر،المصحيحة

واقلتهمعنالنظروبصهـف-تعالىاللهوجودفىجادلواوالذين

ولا،أيديهمفىحجةولا،معهمدليللا،عصكلفى-(3)كثرتهم

جرفتهمممنمعظمهمانبل؟والمكابرةالجحودغيررؤوسهمفىبرهان

،بالالحادوانحرافهمهبوطهمفبرروا،الدنياالغرائزوغلبتهم4الشهوات

والجماعة(السنةأهلاصول:الثغرأهلرسالة:الأشعرىالامام(1)

34 - 33 Lyn.ألجليند.العميدمحمدالدكتوربتحقيق

هـ320ص4ب(الدينعلوماحياء):(!505ت)الغزالى12)

ص!ارسالتهفىالقرضاوىيوسفالدكتورالاستاذيرى(3)

وجودفىجادلواالذينأن":(بممبر!فيةئشرة؟.ص(اللهوجود)

.لهطردلااْدهولعلي؟(عمركل!معْمورهملهالله
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والعقلوالمحصالبداهةيتحدونألهمكما،الأعلىالخالقوجودوانكار

.ال!طرةو

الى!روفاهمهماكبريجعلواممالسلامعليهمالرسلفانلمومن

ومسلط،منهمفروغاامراهذاكاتفقد،سبحانه(؟)اللدهوجودأثبات

ادرانمنشابهمعاباللهالايمانتنقية،همهمأكبركانانما.أقوامهملدقب

لذلك،،المتوحيدالىالدعوةهمهمأكبركان،النتركرنجاسدالوثنية

تعالىةاللهقوحيد:الرسولالمبيدعوماأول!ات

.(2)،،شيئابه3واتهثرولااللهواعبدوا،

.(2)،،غيرهالهمنلكمماانهاعبدوا)،

.(،)!ئالطاغوتواجتنبوااللهاعبدوا،،

سالنفموفن،،:تعالىاللهبوجودي!رونكالواالعربأنومعروف

معهيشركونذلكومع.(3)،(اللهليقولنوالأرضالسمواتحلقص

والقلمية.العبادةفىمحلوقاتهصضيره

AIوجودكانلماذايمثرعالغزالى 4thالاطلاقعلىالحقائقظهر:

وأجلاهاالموجوداتأظهر-تعالى-اتقلناانما)أ:المغزالىيذكر

مثلا،يخيطأويكتبانسانارأينهاداأناوهو:بعثالالاتثهمدلات!عط

وقدرته،،وعلمه،فحياته؟الموجوداتأظهرمن-عندنا-حياكوتحان

والباطنةةالظاثرةصفاتهسائرمن-عندنا-أجلى،للخياطةوارادته

وجوداثباتعلىالبراهينتتكررلم)ا:أنهدا!علاذالاستيركأ(1)

له:انظرالكريمالقر؟تفىثكررتكماالشماويةالكتبمنكتابفى-الله

.23آص(الله)

.46النساء(2)

غيرها.وكثير59،65،73عراف61(3)

.36النحل(4)

.38الز!ر(5)
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كل،ومرضه،وصحته،وخلقه،وغضبه،كشهوتهالباطنةصثاتهاد

نعرفه.لادلك

طوله،كمقدارفيهنشكوبعضها،بعضهانعرفلاالظماهرةوصفاته

صفاته.من،ذلكوغير،بشرتهلونواختلاف

من،عندناأجلىفانهوعلمه،وارادته،وقدرته،حياتهأما

،تا!صلاهذهفان،وارادتهوقدرتهبحياتهالبصرحسيتعلقأنعير

وقدرتهحياتهنعرفاتيمكنلاثم،الخمسالحواسمنبنت!ءتحسلا

،سواه،العالمنيماكلالىنظرنافلو،وحركتهبخياطتهاللاوارادته

واضح.جلىذلكمعوهو،واحددليلالاعليهفما،صفتهبهنعرفلم

له-يشهد،صفاتهوسائر،وعلمه،وقدرته،اللهووجود

حجرمنوالباطنةالظاهرةبالحواسوندركهنشاهدهماكل-بالصرورة

،وهواء،وكوكب،ارفى،وسماء،وحيوان،وشجرونبات،وهدر

واوصافنا،،وأجسامنا،أنفسناعليهشاهداولبل،وعرضوجوهر

وسكناتنا.حركاتنافىاطوارناجميع9،قلوبناوتفير،احوالناوتقلب

بالحواسمحسوساتناثم،انم!فنأ-علمنافى-ازلشياءاـه!ظأو

المدركا!هذهمنواحدوكل.والبصيرةبالعقلمدركاتنا!ث،الخمس

واحد.ودليل،واحدوشاهد،واحدمدركله

خالقهابوجودشاهدةدلة1و،ناطقةشواثمدالعالمفىهـثاوجثيع

ولطفه،،وقدرته،علمهعلى،دالة،ومحركهاومحرفهاوسدبرها

لها.حصرلاالمدركةوالموجوداتءوحكمته

شاهدالالهايشهدوليص-عندنا-ظاهرةالكاتبحياةكانتفان

عندنا--يظهرلافكيف،-يدهحركةمنبهأحسسناماوهو؟واحد

شاهدوهوالاوخارجهانفوسناداخل،لهثىءالوجودفىيتصورلاما

حالها-بلسان-تنادىفانهاذرةكلاذ؟3وجلالهعظمتهوعلى،عليه

موجدالىتحتاجوأنها،بذاتهاحركتهاولا،بنفسهاوجودهاليصاف
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عظامنا،وائتلاف،أعضائناتركيب:أولا-بذلكيشهد؟لهارمحرك

أجزائناوسائر،اطرافناوتشكل،شعرناومنابت،وأعصابنا،ولحومنا

يدأتنعلمكما،اهس!نأبتأتلفلمأنها:نعلمفانا،والباطنةالظاهرة

بنفسها.تتحركلمالكاتب

،ومعقول،ومرسوس،مدرك!ثيءالىوجودفىيبقلملماولكن

فانبهرت،ظهورهعظم؟ومعروفشاهدوهواللأ،وغائب،وحاضر

011ادراكهعنودهشتالعقول

:سببانفلهفهمهعنعقولنات!صروما"

مثاله.يخفىلاوذلك،وغموضهنفسهفىخفاؤه:احدهما

ولابالليليبعرالخفاشانكطوهذا،وضوحهيتناهىما:والأخر

بصرفات؟ظهورهلشدةولكن،واستتارهالنهارلخفاءلا(بالنهاريبعر

ظهورهقوةفتكون،ألهثرقتاذاالشمسنوريبهرهضعيفالخفاش

الاشيئايرىفلا،ابصارهلامتناعسببا،بعرهضفمع(النوراى)

.(النورأى)ظهورهوضعف،بالظلامالضوءامتزجاذا

الانئراقنهايةفىالالهيةالحضرةجمال9،ضعي!ةعقولنا:فكذلك

ذرةظهورهعنيشذلما!تح،والشمولالاستغراقغايةوفى،والاستنارة

ن!فسبحان،خفائهسبببظهورهفمار؟والارضالمممواتملكوتمن

،...بظهورهوالأبصارالبصائرعنواختض،نورهباشراقاحتجب

ألتجرمفلا..كلهاالأشياءظهرتوبه،الامور1ظهرهوتعالىفالله

.(I)*الأفهامقصورفىالسبببهوفهذا،خفاءالظهورشدةاورثت

تعالى:اللهوجودعلىا"دلة

:الناسبينوجدنا(تعالىاللهوجود)حقيقةظهورشدةورغم

اللهوجودفىالمجادلنِنالمتشككينوالمرتابين،المعطلينالنفاةالملحدين

منير.كتابولا،هدىولا،علمبغير

.32،332؟،032ص4ص،الاحياء(1)
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وجوهمصثينماوأساسهاالعقبةمحورهواللهبوجودالايمانولأن

هوثم،رخَالاوباليومبالنبواتكالايمان؟ثا!علامنلغيرهأصلوهوال!

باتباع!اللهامرالتىوالأحكاموالأخلاقالعباتاتمنعليهيترتبلمااعل

-الامورهذهفى-لديهليممىتعالىبللهيؤمن!لفالذف.عندها!ولملزقهِ

كمارلذلك...،صائبعملأو،مستقيمذلمحكرةأر،حسحيحنجحرر

حئوالاهغامالعنايةمنحظهاار*ساسيةالعقي!فيهدهتنالانحروريا

اليق!ووالىالسبيلوهما،وار*قتناعالههعلىقافبهاا*بعاتايكوت

.(؟)((والظنون3حمهماالارالطنموعنلصاحبهيناىالذف

الفطرةدلالةومنظ؟لهاحصلاتعالىاللهوجودعلئرالأدلهَ

التارببئ.ودلالذ،الوحىودلالة،الأتا*قودلالة،الكونلالة1س

:الوجداناوالفطرةةل*لد-؟

فطالتىالفطرةدليلوتعالىسبحانهاللهوجودعلىدليلأول

أعماقفىالمستكنالجبلىالمغريزفىالشعورذلكانه،عليهاالناسالله

ور"(محدودغيركاثنا،المتناهيةالمحدودةالكائناتفوقبأن(الانسان

ويعظم،ويخش!،يرجى،أمركلويدير،شىءكلعلىيهيمن،متناه

منلا4كلهكيانهمنويستعد،الانساناعماقمنينبعلهثعور...ويقصد

ث!غبنفسهفىالانسانيجدهشعور،ب!عفردهوجدانهمنولا،وحدهع!له

.اكتسابولاتلقينولاتعلم

وتفتحت،حجابهرق،نفساوأزكى(فطرةأسلمالانسانكانوكلما

اللهرجودبأنيشعروحينئذ،الطينجاذبيةعنوارتفع،بصيرتهعين

الىمحتاجغيربأنهفيحس،كلهكياتويغعر،نفسهأقطارعليهيملأ

نأيشعربل؟وكيانهذاتهعنخارج-سبحانه-ربهوجودعلىدليل

.(2)لهثىءكلدنيلهوبل،ء!شكلمناظهراللهوجود

دار)72صالكلامعلمفىمذكرات:مدكورالحميدعبد.د(1)

.(م1975العلوم

.15،16ص(اللهوجود)رسالة(2)
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.(1)،،شهيدث!رءكلعلىأنهبربكيكفلمأو،،

لأن؟سليمةالانسانفطرةدامتما،ضرورى،اللهبوجودفالاقرار

الىالانسانيتجهولذلك،روحهمنفيهولهخ،4بيدالانسانخلق"نله

فيه:اللهأودعهاالتىال!دن!يةالنفخةهذهمنبدافعوبارئهحالقه

تبديللاعليهاالناسفطرالتىاللهفطرةحنيفاللدينوجهكفاقم،،

.(2)،،اللهلخلق

جردلو-جاهلاأمعالماأكانمواء-الانسانأن:بالفطرةوالمقصود

بالبيئةيربطهماكلذهنهمنومحا،المختل!ةالوراثات؟ثارمننفسه

وفى،الكونفىذلكبعدتفكرثم،اليهينتمىالذىوالمذهب،والمجتمع

ساجدأنفصهليجد،اضطراريااندفاعاوطبيعتهبفطرتهلاندفع،نفسه

الرحيم.الرحمنالعظيمالعلىربهأمامخاشعا

ةالسكندرىاللهعطاءابنيقول

)؟اليكم!تقروجودهفىهوبما،عليكيستدلكيف،الهى))

متى،لكالمظهرهويكوتحتى،لكليسماالظهورمنلغيركأيكون

يدلدليلالىتحتاجحتىغبتمتى3لكالمظهرهويكونحتىغبت

اليك؟توحلالتىهىراثَالاتكودثحتىبعدتومتى؟عليك

وجودعلىأقامقدالكلامعلماءمنفلاناان:الصالحينلأحدوقيل

دليل.ألفالله

!إشبهةالفنفسهفىلأن:فقال

منبسبب-الناسبعضلدى-يتوارىقدالفطرىالئمعوروهذا

ويحجبهبطغيهالذىبالمغنىالدنسانشعورأهمهامنالتىالمختلفةالمؤثرات

انقشع،قاهرةشددبالانهمماننزلفاذا،حقيقتهاعلىن!سهرؤيةعن

.53فصلتصورة(1)

.30الروم(2)
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الانسارورجع،علييالناساللهفطرالتىال!طرةى!حاالدىالعبار

.(1)اليهمنيباداعياضارعاخاشعاربهالى

الحقيقة:هذهالىالحكيمالقرأنويشير

وجرين،الفلكفىكلتماذاحتى،والبحرالبرنييسيركمالذىهو،،

الموجوجاءهم،عاصفريحجاعتها،بهاوفرحوا،طيبةبريح،بهم

لئن،الدينلهمخلصيناللهدعوا:بهماحعطانهموظنوا،مكانكلمن

.(2)*الشاكرينمنلنكونن،هذهمنأنجيتنا

النوعأفرادلكلوشمولها،ال!طرةهذهأصالةالكريمن1القرويصور

سوفربهاالىويصوقها،القلوببمجامحيأخذمؤثراتصويراالمدنسافي

نأعلى،وربهاالانسان!ةبينقديمميثاقصورةفىذلكويعرض،جميلا

تعالى:يقول4ؤلوحده،وتعبده،بهتؤمن

علىوأشهدهم،ذريتهمظهورهمما1دمبنىصاربكاخذواذ!!

كنااناالقيامةيومت!ولواان.شهدنابلىقالوا،بربكمألست(نفسهم

منذريةوكنا،قبلمنباؤنا1اثمركانماتقولوااو.غافلينهذاعن

.(3)"المبطلونفعلبماافتهلكنا،بعدهم

وشهادة،-رأيناكما-الوجدانشهادةتدبتهاهذهالفطرةودلالة

مدنية،والحديثامقديمافى-كلهاالأرضشعوببأنتصرعالتاريخ

عليا،قوةفىفكرتف-ينزللمو1سماوىكتابعليهانزل،وبدوية

تبعا-اليهاوتوجهت،!ثرأوخيرمنبهاينزلفيماالأمراليهاأرجعت

.(4)والتقديسبالعبادة-لذلك

.؟7ص(اللهوجود)(1)

.آ2يونص(2)

.173،؟72الأعراف(3)

فصل((الدين)):دراز.د،73ص،الكلامعلمفىمذكرات(4)
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منما!،العقلفىالأصليةالفطريةالقوانيرصالسببيةقالورر!أوبما

خالقا-مخلوقولكلسبباء!ثللكلأنعلىتتأسسالتى-العقلشهادة

.الوجودلهذاخالفتعالىاللهوجودعلىالحطرن!دلالةتؤب

تعالى:اللهوجودعلىالكونيةال*دلة-آ

:(الكون)رالأنفنىالآفأقفىوظ!لارالعقيدةبينالوتبىالكللة

دون،الأصميةبراءتهاعلىتزكتاذا-السليحةالفطرن!كانتلئن

السليم-العقلككدلمك،سبحانهاللهوجودالمىاح!تدت-عليهالأثير

وجوثالىحتمايصل-والعصبيةوالتقلبدالهوىعنمجردتفحَزبأدنى

تعالى.الله

؟(1)والأنفسالافاقهووتأملهالعقللتفكرالمثمرالصحيحوالمجال

واستجاش،وحفزه،الانسانالخالقحثوقد؟الكبيرالكونهذا!أ

الىالاهتدا!بغية،والتجريبوالملاحظة،والبحث،النظرالى،همته

الواحدالخالقهو،الحقىهوتعالىاللهأنيتبينحتى؟وسنتهاللهيات1

وتعالى.سبحانه

محض،عدممنالمعظيمالهائلالكونهذاالحكيمالخالقأبدعد!ف

.واتقافوانسجامهتوازنهفىمعجزاكونافجاء،ونظمه،ونسقه

،تتحولولا،تتبدل6التىالراسخةالثابتةبسمننهوسيرهفاطرهرربطه

ومدبرحالقها*!االسننهذهجميعبكنهيحيطولا،تتوقفولا،تضلرلا

وتعالى.سبحانهأمرها

كتابوانظر،105-81ص(الفطرةفىأصالتهاومدىالتديننزعذ)

م!تبةمنشورات،اهت!مسفاوالأديانتاريخ:الهاشمىطهالركنالعميد

19الحياة 1 rالعقاد،غريبمكتبة((الله":لوقانظمىللدكتوروانظر:

العربية.دارتوزيع(الايمانقصة)الجسرنديم،(الله)

الفلسفة)):كتابناانظر،العقللعملالصحيحالمجالعن(1)

.الزهرأءمكتبةنمثر(نقديةدراسة:العامة
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"ونباتافأشياف:كلهللكون-اللهباذن-حاكمةالسننوهذه

والفضاءوالسديمالمجردةالى،والخليةالذرةمنءا.وانسانه،وحيواناته

تعالى.اللهالاوامتدادهسعتهمدىيعلملاالذى،ال!سيحالكونى

الحقائقأوالقوانيناسم:المعلماءعليهايطلقالتىهىالسننوهذه

فئينظركىالانسانسبحانهالخالقدعاالتىهى،العلميةالعلائقاو

ويتأمل،..ويستمع،و؟فاقه،وأنحائه،وأمداثهالكونأرجاء

والتقليد-والتعصبالهوىعنالمجردالسلعِالعقلوسيصل،(1)ويتدبر

.(2)تعالىبالملهالايمانالى،الكونفىالنظرخلالمن-حتمما

اللأيمانأ!وليعرضلاالقرأتيجدتعالمىاللهكتابفىوالمتدبر

مظاهرعرضخلالمنبهاالناسيخاطبلكنه،مستقلاجرداعرضا

واالايماتمسائلعرضكاتولئن.وا"نفسالآفاقنيالمحيطةالقدرة

لا-والبعثوالرسالةا"لوهيةقضيةمثل-الكريمالقر؟نني-العقيدة

والبرهان،لهاالاستدلالفان.الكونيةالآياتبعضذكرمعالا،يكون

!القدرةمظاهرمن:اى،ايضامنهاينطلقوامكانهاصحتهاعلى

.المخلوقات!النظرمناو...نفس9واالآفاقى

وطريقامنهجاالكونيةالأياتنيالنظرمنيتخذ،الكريمفالقرأن

.(3)اليهاوالدعوة،عليهاوالتدليل،الايمانيةالأصوللعرض

.الزهراءمكتبةنشر:"والكونالقرأن)،:كتابناانظر(1)

يدعوالعلم):منها،المجالهذافىكتبمجموعةانظر(2)

الدين)و(العلمعمرفييتجلىالله)و،موريسونكرش!(للايمان

والدكتور..نوفلالرازقعبدومؤلفات(الحياةلغزا،(العلممواجهةفى

أحمدوالدكتور،وغيره(العلمعصرفىالاسلام)الغمراوىأحمدمحمد

الخ..وغيره(والكوتالله)الفندىجمال

النظركانهناومن،واجبفهوبهالاالواجبيتملاوما(3)

؟(اللهمنفريضة)و(دينياواجبا)،والأنفسالذفاقفى؟الكونفى

فهمناولتوسيع،باللهالايمانوتثبيتالعقيدةبناءمنعليهيتأسسلما
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يجىىلا:كلهالقرأنفىالمبثوثةالكونيةتايَالاهذهأنوالملاحظ

التدليلأو،الايصانمسائلمنمسألةعرضمجالفىالاعنهاثِلالحث

برأسها.م!ردةمستقلةلَجىءلافهى،صطليها

فيهوما،الكونهذاعنبالحديث-كبرىعناية-القرآنعنىوقد

والتبعر.،والتفكر،فيهاوالنظرتدبرهاعلىالنالس!وحث،يات1بهى

..طبيعىأو،كونىتجريبىموضوعهاال!رأنمذاىْأمنكبيرةمساحةرانَ

وسبعمائةخمسين750)العلماءبعضأحمىد!لو.والأن!ساو*فاقما:أقا

،والئبات،والأرضالسماءعنتتحدث،..كونىموضوعها(اية

،والماء،والقمر،والشمس،واللبن،والنمل،وألنحل،رالحيوان

لطولمماذلكغرالى..والمطر،والسحاب،والهواء،زالبخار

موضوعها-التىا"يات8هذمنكثيراان-هنا-يذكرومما

بالنظر:للأنساتصريحبامر،وجلعزالحقيبدؤها-والأنفس؟لافاق

منكثيروفى.النظرالىالكريمالتوجيهبهذايختعهااو،فيهاوالتفكر

.الملزما*مربهذا-معا-ويختمهما،تعالىاللهيبدؤهاالآياتخذه

ى!يو،حصرهايصعبالكتابنصوصمنذلكعلىوالشواهد

والعلم،،التفكر:مواد!الكريمةالاياتالمصحففىيراجعأنالقارىء

3الزامدىليدرك،والتعقل،والتذكر،والتفقه،والبمر،والتدبر

بذلك.للانسانوجلعزالحق

بأسماءويسميها،عليهاوجلعزالحقيطلقعديدةسوروهناك

والنمل،،والنحل،والرعد،الأنعام:مثل،طبيعيةكونيةظواهر

علىوللتعرف،كونيةظواهرعنتتحدثالتىالآياتفىتعالىاللهلكتاب

هذهلناوجعل،لناوخلق،ننااللهسخركيفنرىحتى؟والقوانينالسنن

ومعايف!نا.حياتناتنميةفىونستثمرها،المخلوقات
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لبرل!"وا،لطوروا،لقمروا،يدا!حدو،لنجموا(لعنكبوتاو

لفيل"وا،ياتلعادوا،لعلقوا،لتيناو،لشمساو،لفجراو(لطارقاو

الفلتى.و

الحقفيه!لقسم،بالقسما!ريم1ناقرسوربعضاللهافتتحولقد

.والطارقالبروجفئكماالاْفلاك:مثللمحلوقاته

والليل((والشممى،رج!لاو،والنجم:فالأفلاكوبلوازم

والثمر(وبالنبات،وبلترلة،وبالهواء.والعصر،والضحى

الخ.00(1)والحيوات

وارْ(كبرىقيمةالمخلوقاتهذهعلىيخلعأنمس!ملاهذاشأنومن

منبهاوماذا،قيمةمنلهاماذاوتتدبر،تتملاهاال!لوباليهايوجه

.(2)العظيمالجليلبهايقسمأناستحقتحتىدلالة

الافاقاى؟الكونبين-القر؟تفى-وثيقربطهنالمك،اذا

تعالى.اللهالىالدبهوفمالكون،والاعتقادالايمانوبين4والأنفس

:والابدا!الخلقدليل(1)

منالفيءابراز:أى،والاحداثالايجاد:والابداعبالخلقالمراد

ظمرعلىالحيةالكائنات!الحياةخلق:مثلوذلك،الوجودالىالعدم

مثل،بهيجزوجكلمنفيهاوانبت،دابةكلمنفيهابثالتىا"رض

.كانثم،مذكوراشيئايكنلمالذىالعاقلالانسانخلق

وقد،الناصخلقمن(كبروهو،والأرضالسمواتخلقومثل

حتى،بينهاالمسافاتوسعة،العلويةالأجرامعظمعلىالحديثالعلمدل

.(3)الضوئيةالسنيينبملايينلتقاسانها

.د47/8مط(والكونالقر؟ن):لناانظر(0)

(r)19-39؟8مبى1ص،الظلالي:مطبسيد.

الله()العقادلعباسرانظر،23ص(الله)وجردرسالة(3)

بعدها.وما236ص
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يلفتاذ؟قرأنىليل9،ثذاالخلقدليلأررذكرهيجدرومما

الخلق،:ظاهرةالمى،الكريمة؟ياتهمن-جداكثيرفى-الأنظارالقرأن

فمن.ابممارهمعليهوقعتوفيها،أنفسههافىويشاهدونهايحسونهاالتى

يكن،لمأنبعدموجودوانه،مخلوة!أنهيدركالانسانانالبدهيةاْلأمور

بمخلوقليسانهانسانادعىرلو-جميعاالناسعلىالحكمهذاويثطبق

نهملاً؟جميعاالناسولكذبه،كاذبأت-ه!فنقرارةفى-وأي!نلعلم

ظاهرةالانساتيدرككذلك.أم5أبمنولادتهفىبدايةلهأنيعلمون

تشيرالتىال!ر؟نيات1ومن؟(1)وحيواننباتمنيراهفيماالخلق

عليهاللهصلىرسولهعلىالملهأنزلمها؟يةأول،الخالقهواللهانالى

وسلم:

.(2)كهعلقماالانساتخلق،خلقالذىربكباسماقرا!

الهلالثيءكلخالقربكماللهذلكم*(3)،،ثهصيءكلخالقالله"

منيخرجدافقماءمنخلق؟اخلقممالانسانفلينظو"(4)*هوالا

خلقمناكبرضر"اومسمواتلخلق"(5)،،الترائب9الصلببين

العممواتخلقأياقومن"(6)*يعلمونلاالناساكنرولكنالناس

.(7)*للعالمينلاياتذلكنياتوالوانكمالسنتكمواختلاف،الارض9

الذكرخلقوما*(8)*وا"نثىالذكرالزوجينخلقواف*

.(9كااولملإنثى

(الكلامعلمفىمذكرات):مدكورالحميدعبدللدكتور:وانظر-

.(؟ه-23صوالكونالله)الفندىجمالللدكتوروانظر

.83صالكلامعلمفىمذكرات(1)

.57غافر(6).2،؟العلقسورة(2)

.22م-الره(7).62الزمر(3)

.45النجم(A).62غافر(4)

.3الليل!9).7-5الطارق(5)
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.(1)،،تنتتنروتب!ثرانتماذاثمترابمنخلقكمأتأياتهوما،"

.(2)*والأرضال!ممواتفاطر،،

وجودهسببفىيفكرالانسانتجعلانهذهالخلقظاهرةشأنومن

الأرفى؟هذهعلىالحياةتلقمن3ترى.بهالمحيطةالكائناتهذه

وهل3كلهالكونهذاخالقمن3المفكرالعاقلالانسانهذاخالقومن

منلهالابدأم3موجدبلاكلهوالكونا*نسانادج.ووالحياةوجدت

هو؟ومن؟حالق

للمنكرين:مفحمةأم!ئلةمنرجههفيماواضحةبينةالقرآنحجةوتبدو

الع!مواتخلقواام3الخالقونهمام؟ء!فيغيرمنخلقواام"

.(13،ضر"اوالسموات

والفطر..خالقبلااى؟شىءغيرمنخلقواام)،:الإولالسؤال

ممببكلن9و،خالقمنلهلابدمخلوقكلبأنتصلمالمعاندةغيرالهمليمة

البدأهةقوانينمنهوالذىالهمبيةْقانونعلىبناءيحدثهسببايصتلزم

.(4)والفطرة

السليمة.الفطروتسلم؟ا"الخالقونهمأم)):الثانىالسؤال

فص،والواقعالحسذلكويؤكد،نفصهيخلقلمالانساتاتالمستقيمة

ولادته،وقتيختارولا،قواهفىيتحكملاجاهلاعاجزاضيفايولدانسان

،الانساتفليس؟موتاأو،هرماأوعجزانفسهعنيدفعأنيستطيعولا

الخالق.هو،اذت

تاالواقى؟ا((والأرضالسمواتخلقواأم":الثالثالسؤال

.02لروما(؟)

.؟فاطر(2)

.63-53لطورا(3)

العلومبداردكتوراةرسالة:(السببيةمبدأ):لناانظر(4)

.م1981
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مىْوأكبرأعظموانهما،الموجودقىالاننانيسبقانوالأرضرادصوات

ويخلب،العقوليبهرواتقاناعجازصكيهمابماجميعاالبنتريحيط!رر

لكذبهذلكادعىولو،المكونهذاخالقأنهانسانبعلثمولذلك،الألباب

جنونه.منوتحق!وا،دعواهفىالناش

اليها،الانسارْربيديأخذأنال!ر؟نيريدالتئالطببيةوالنتيجد

وهو،جميعاالكونوخلق!خلقهالدىخالقهدشجدِدالانسانر!يأنشى

.(1)المتعالالكبيراللد

خلقتفسيرفى-المخالمقلوجودالنفاة-الملحدونيقولمادا،والآر

الميت؟منالحىاخراجالملحدوني!سربمآو؟الصماءالمادةفىالحياة

الكوكب؟هذاعلئمرةكأولالحياةظهورر1

الكريم،القرأنبهاجاءالتىالبراهينأنالنظريستوق!ومما

تبطلانوأحراها،اقناعاالبراهينأقوىهىوالتقرلربالتوكيدوخصها

برهان:اولابهونعنى،غيرهادونالمعمياءالمادةعلىالكونب!يامالقول

لكموجعل)،...،(الميتمنالحئيحرج))المادةنيالحياةظهور

بقاءلدوامالأحياءبينالتناسلبرهان:وثانيا(اواللأفئدةوالأبصارالسمع

...."ازواجاالأنعامومنأزواجاأنفسكممنلكمجعل))الحياة

."بهيجروجكلمنفيهاوأنبتنا9)

اعادة!الحياةظهوريفسرواأن-قط-الماديونيحاولملم

ضوبفىتخبطواأو.بالحاصلالحاصلتفسيرعددوقفواالا،الصماء

الايماتمنيهرلونانماوهمادليلاه!يلعيقوملابالغيتالرجممن

وما،المشاهدةغيريعتمدونولا(بالغيبيصدقونلالأنهم،اللةلوجود

.(2)ملموسدليلمنحكمهافىهو

/!Aصالكلامعلمفىمذكرات(1) AT.

.236ص(الله)(2)
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لها؟حللامشكلةاما!الملحديىوصعالصماءالمادةفىالحياةكظهور

الكونىال!ضاءمنالأرضألىانتقلتالمحياةان:قالمنفمنه!م-

هناكالحياةخلقمن:يبضرالسؤال..وبكهعلىهانَملهيزكحريقص

أ؟اللارضعلىبهاوسقعلالشاردالضالالنيزكهثاحملهاحتىالفخهماءفى

وتناسقتركيببعدالحياةطيعةفيهاالمادةان:قالمنومنهم-

عمياءمادةمنونسقهاركبهاومن:أيضايبقى!االسؤاولكن-خاص

.(1))3صماء

قولين:بأحدياخذأتالاالحياةظهورأمرفى-العقليسعولا

بهاحاجةفلا،لهاملازمة،المادةخواصمنخاصةأنهافاما-

مريد،خالقالى

.أرادمايعلممريدخالقحنعمنأنهاواما-

تأك!ذ،منلزم(المادةغيرء!شولا،مادةكلهالعالمكانفاذا

"نجكاملاالأزلمنذموجودةوأنها4أخرولالهاأوللا،ابديةأزليةالمادة

بدون،كانتحيثلهاملازمةخصائصهاوان،خصائصهاوجملة،قواها

.المكانهذاغيرفىوالمادة،الفضاءمنالمكانهذافىالمادةبينتفرقة

دونزمانوفى،كوكبدونكوكبفىالحياةلظهور،اذنمعنىولا

منالملايينملايينعملبلاالحياةخصائصتظللأنمعنىولا،زمان

فىذلكبعدتظهرثم،السنينحسابمنالمكيينملايينفوقبل،السنيين

فىيدخللاالذىالأزلالىيقاسولا،فالَالابتاريخهيحسب،زمان

يدخللاالذىالزمانهذالمحلالحياةخصائصتأجلتفلماذا.حساب

الفضاءأجزاء!والتركيبالتوشيعاختلفولماذا؟احصاءولاحصفى

المصادهْة،هذهدامتثم،مصادفةالحياةهذهجاءتولماذا؟الزمانوأماد

تدبير؟الصماءللعادةوليعى،تدبيرمنلهايلزممابكل

237-362ص(الله)كتاب،42ص(للهاوجود)رسالة(1)

.(والكونالله)و
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القورعلىالثروصبهدهالثوللترجيحألهنابيبدىأنالع!لحَلى

الفرضلترجيحأسبابالعرفولا.مريدخالمقصنعمنالحياةلطهور

؟هو،رخَالاالفرض:هواليسيرضر!لاو..اليسيرالفزصعلىالعسير

.(1)مريدخالقصنعمنظهرتالمحياة!ا

الميت-منالحىاحراجاو-الصماءالمادةمنالحياةلهاخراج)ا

منألعقولوتعجيب،وتقريره،الكريمال!رآنبتوكيدحقيقيةشعجرة

ومداراتأفلاكفىتنتظمقدائادةفان؟عليهتخفىمنعلىدللألتهاحثاء

تضطرولا،للمادةتقعقد،لتىالحالاتمن.حالةالانتظامدلأن،ربروج

أسماعالنفسهاالمادةتندث!ءاناما،خارجهامنقوةافتراضالىالعقل

بغيرالعقليقبلهاالتىحالاتهامنهذهكليست،وأفئدةرأبصارا

.(r)،(ئسير

دةAOامنالحياةظهورلغزيحلالذىهواليسيرالثرضذلكارر

حين،كلهالوجودلغزويحل،الميتمنالحىخروجأو،الصماء

الىكلهوالامرالخلقويرد،والعقلالبداهةصوتالىالانسانيستجيب

الله:

الميتومخرج،الميتمنالصيخرج،والنوىالحبفالقاللهان،!

.(3)،،تؤفكونفأنى،اللهذلكم،الصمن

أنفسهم،ومن،ا"رضتنبتمماكلهاالأزواجخلقالذىسبحان،،

.(4)"يعلمونلاومما

(،الله":العقادعباس:همالمفكرلهنمنثلاثةساقهالنصهذا(1)

والدكتور،"الحديثوالعلمالله":نوفلالرزاقوعبد،آ39-238ص

لهستاذوالصياغة.25-24ص"اللهوجودرسالة))القرضاوىيوصف

.العقاد

.239ص(الله)(2)

.95ا"نعام(3)

.36يص(4)
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المتفرثهو،وحدهتعالىاللهأتشأكيدفىالكريمن1ر!لاافاضوقد

الذكتهو-سبحانه-أنهكثيرة؟ياتفىفبين؟بالايجادالمست!ل4بالخلق

يعلمه-مايخلقوأنه،بينهماوما،فيهماوما،والأرخررالسمواتخلق

لهث!ءكلخلقوأنه،ه!لخء!شكلأحسنوأنه،بكلمونه*لوماالثاس

يشاركلاأحداأن-عديدة؟ياتفىالقر؟نويبين...تقديراهـرد

ومرماوكل(الخالقسبحانهوحدهفهو،(الخالقية)حفهفئالله

.نشوراولا،حياةولا،موتاولانفعاولاضرالأنفسهميملكونلا،عداه

الله-غير-أحداأن-متحديةلهجةفى-الحكيمالقرأنكدويوً

:حغيراكانمهمانئيفيخلقأنيستطيعلا

منتدعونالذينات،لهفاستمعوامثلضرب،الناسأيهايا،،

شيئاالذبابيسلبهموان،لهاجتمعواولو،ذبابايخلقوالناللهدون

.(1)،،والمطلوبالطالبضعف،منهيعمتنقذوهلا

خالذبوجودالايمانالى(الخلق)ظاهرةتأملينتهىوهكذا

علىيعتمدالقر؟لىالدليلهذاأتويلاحظ.لهلهثريكلا،واحدحكيم

فطرىمبدأوهو،السببيةمبدأالىيستندوأنه؟ويقينيةواضحةمقدمات

.(2)الانسانىالعقلفى

منوخلوه،الصنعواتقات،واحسانهالخلقتسويةدليل()ب

:والفطوروالأمت،والقصور،والعيب،والنقعى،التفاوت

واتقاتالخلقاحسانبمعنى-التسويةهذهالىالكريمالقر؟نيشير

تعالى:يقول؟عديدةأياتفى-والاعجازوالدقةالتمامغايةعلىوابدلمعه

كلاتقنالذىاللهصنع"،(3)*خلقهلهث!ءكلاحسنالذى*

.73الحج(1)

.بتصرف85-84صالكلامعلمفىمذكراتانظر(2)

.7الصجدة(3)
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،(2)*هدىثمخلقهء!ثلكلأعطىالذىربنا،،،(1)،،ثمىء

،(3)*فهدىقدروالذىفسوىخلقالذى،ا"علىربكاسمممبح،،

منترىهلالبصرفارجع،تفاوتمنالرحمنخلقنيترىما!

وهوائ!ماخالبصراليكينقلب،كرتينالبصارجعثم؟فطور

.(4)"حسير

والقمر،العليمالعزيزتقديرذلكلهالمستقرتجرىوالشمس،،

تدركانلهاينبغىالشمعىلا،القديمكالعرجونعادحتىمنازلقدرناه

ء(5)*يسبحونفلقفىوكل،النهارسابقالليلولا،القمر

وظاهرة،أم!تثناءبلاكلهاالكائناتخلقفىظاهرةالتسويةوهذه

وجهعلىالانسانوفى،الخصوصوجهعلىالحيةالكائناتفى

.(6)(خص

-تايَالاعشراتفى-الانسانانتباهالكريمن1القراسترعىوقد

وعجائب،الاعجازو؟يات،القدرةدلائلمنالوجودهذابهحفلماالى

ذلك؟كل.فىللنظرالانساتالقر؟نواستجاش،البالغةوالحكمةالاتقان

.واعتباراصتبصارنظر

ليدلودقةونظاماتقانمنالجميلالعظيمالكونهذافىماوان

صنعتهوأحكموأبدعهفطرهالذىهوحكيماعليماخالقالهأنعلى

.(7)والاتقانالنظاممعاعتباطاولصدفةمجاللارأنه،واتقنها

وتهدم،القصدعلىتدلالتىالظواهربعضعلىالقر؟نويؤكد

.2-1الأعلى(3).88النمل(1)

.4-3الملك(4).50طه(2)

نقصعنبحثا(كرتينالبصرفارجع)التحدىهذاوتأمل(5)
وهوائ!ماخالبيراليكينقلب"و،حاولتمهماتجدولن11فطورأو

."حصير

.28ص(اللهوجود)(6)

.92-55ص(الصدفة)فصل(والكونالقر1ن):لناانظر(7)

(الايمات-9م)
http://www.al-maktabeh.com
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مثل)الوجودلتفسيرالبعضاليهايلجأقدالتىالمصادفةفكلرة

الماركسيين،والماديين،مونووجاك،رسلوبرتراند،ديمقريطس

ي!ترصأشياءبينالاختلأفظاهرة:المظواهرهذهومنة(وغيرهم

لهاةتتعرضالتىوالعواملالظروفاتفاقبسببمتفقةتكونأن

تمتصوكلها،معلومةوالأشجارالنباتاتكلمنهاتتكونالتىفالعنا!ر

وتتنفس،واحدبماءوتسقى،واحدترابمنأى،الأرضمنغذاءها

واحدانوعاللأخرجتالمصادفةالىيرجعالأمركاتولو.واحداهواء

فما.واحدوطعم،واحدلونله،الثمرمنواحداونوعا،النباتمن

فىزرعنالوأنناحتى،بعضعنبعضهاتختلفيجعلهاالذىالسرهو

بماءوسقيناهاالنباتاتمناحنافاالأرضمنجداصغيرةمصاحة

هِرععنالمختلفثمرهمنهاكللأخرج،واحدبغذاءوغذيناها،واحد

تداخل.اوخلطدوت

حكيم،خالقالىيرجعكلهالأمرأنعلىيدلذلكان

ذلك:الىالقر؟نوشير"هدىثمخلقهء!مثكلأعطى

ونخيل،وزر!اعنابمنوجنات،متجاوراتقطعا"رضوق*

بعض!علىب!ضهاونفضل،واحدبماءيسقىصنوانوغيرصنوان

.(1)ءيعقلونلقوملآياتذلك!ات،ا"كل

المتوقعفكات؟غازيينعنصيناتحادمنيتكوتفانهالماءذطثومثل

حالتهفىساثلاالماءجعلتعالىاللهلكن،غازىمركبمنهاينتجان

بذلك.تلحقعديدةظواهروهنالك.(2)العادية

يكوتحيث،الاختلافوهى4الظاهرةهذهتوجدالانسانوفى

ابهاماتهم-وبصمة،كثرتهمرغم-الناسفوجوه،متوقعاالاتفاق

8صالكلامعلمقمذكراتوراجع،4الرعد(1) V،وللدكتور

.(والكونالله)الفندىوللدكتور،(الحياةلغزا:محمودمصطفى

بدراسةالخاصالفصل(والكونالقر؟ن):لناراجع(2)

.(ا!لاء)
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الىالعمياءالصدفةىدًوتكهلمطلقاتتشابهلا-الهائلةكثرتهاقلى

.(1)!لااللهم؟المعجزالاتقاتاث

ورؤية،البشريةالنفساحواقفىالتفكرالىالقرأنيوجهناكما

الىولَدفع،العجبتثيرالتىوالاتقانوالقصدوالترتيبالحكمةايات

وقدرته..وحكمتهلعظمتهوالسجود،الخالقبوجودار*قرار

.(2)،،تبصرونافلاانفسكموفىللموقنينيات1الأرضوفى،)

الاستادكتابيراجعأنالكريمالقارىءعلىأشير،ما!ملاهذا!و

الرابع:لص!لاالخصوصوعلى،((يتحدىالاسلام)):خانالدينرحيد

وكذلك.ودقيقةغزيرةماتمعواففيه،،(اللهبوجودتشهدالطبيعة))

منفيهجاءفما(والكونالقر؟ن):كتابنافى(والقعهمدالصدفة)ثصل

.للايجازمراعاةوتكريرهااعادتهانرىولا،هنايفيدوبياناتمعلومات

التقدير:دليل(ب)

كانوانلكنه،التسويةودلميلالدليلهذابينوثقىصلةهنالك

15أنهذلك؟عنهيتميزفهو،اليهفي!خيويكمله IIIاعاء:التسويةنت

به،اللائقالوجهعلىوظيفتهبهيؤدىماوالتصويرالخلقمنء!ث!كل

ولا،غيرهيضرولا،نفسهنيينفعالذىبالقدريكونان:ريدَدتلالهان

الملالهًم(مكانهفىوضعمااذايتموذلك؟ا"حزىبالمخ!قاتيصطدم

التىالكيفيةوعلى،يفسدولايصلحالذىوبالكم،المناسبوزمانه

واجزائه.الكونوحداتبينوالتوازنالتناسقبهايتحقق

.(والكونالقرأن)كتابفى(المبصمة)فصللناراجع(؟)

(الايمانقصة)الجسرتيمللشيخوانظر21-20الذاريات(2)

37مى(تبصرونافلاانفصكموفى)فصل vيوب9حسنللشيخوانظر:

البحوثدارطبعة،بعدهاوما43ص(الاسلاميةالعقائدتبسيط)

الانسانيةوحاجةالاسلام):موسىيوصفمحمدوللدكتور.4العلمية

الفكردارطبعة(المؤمنعقيدة):الجزائرىبكرأبووللشيخ(اله

نشر(يتحدىالاسلام):خانوحيدللأصتاذوانظر،ر!مبالرلى

الاسلامى.المختار
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،وحسابوترتيبوميزانبم!دارء!ثكلخلقهو:يرفالتف

الموجوداتمنغيرهمعيتناسقبحيث9،وزمانهمكانهمعيتلاعمبحيث

سيرها!بموقأو،وظيفتهايعطلىفلا،عنهوالبعيدةمنهالقريبة

ينتظمب،شاولتوازنكلهاالمخلوقاتبينيتموبحيث،لهخلقت

.(1)كلهالوجودسير

فىعامةصفة(التقدير)أنيرىكلهالكونمظاهرفىيتاملومن

قائل:صنعز!اقا،ذلكالىالحكيمن1القرلغتناوقد؟مخلوقكل

فقدره.ء!ث!كلخلق"و(2)(،بمقدارع!دهء!توكل!،

ل!!ثهلكلانا،،و(4)،،قدراء!تنلكلاللهجعلقد!،و(3)،،تقديرا

بقدراللأننزلهوماخزائنهعندناالاء!ثيمنان"و(5)*بقدرخلقناه

مددناهاالأرض!،و(7)،،بقدرماءالسماءمنوانزلنا،،(6)"ممط

.(8)*موزوتء!ثلكلمنفيهاانبتنا9رواسيفيهاوالقينا

ر(القدر)و(المقدار)و(ريد!تلا)لفظتكربفىوتأمل

موزورمعلومبقدره!لختعالىاللهخلقماكلأنتدرك(الوزن)

شكلأوصورةأىعلىأو،اعتباطاأوارتجالايجىءفلم،محسوب

اتفق.

الضمسهىفها؟ذلك؟يةترىجميعااللهمخلوقاتالىوانظر

نعلممماذلكوغير،والانساتوالحيوانوالنباتوالماءوالكواكبوالقمر

يقول،(9)التقديرسنةعلىتجرىاللهمخلوقاتمننعلملاومما

تعالىة

.3الطلاقما(4).38ص(اللهوجود)انظر(1)

.49القمر(5).8الرعد(2)

.2؟الحجر(6).2الفرقان(3)

.؟9الحجر(A).18/المؤمنون(7)

عصرفىيتجلىالله):انظرذلكعلىوالتعرفللتوسع(9)

الله)و(والكونالله)و(الايمانالىيدعوالعلم)،(المعلم
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والقمر،العلي!العزيزتقديرذلك،لهالمستقرتجرىوالشمس،،

نالهاينبغىالاثممسلا،القديمكالعرجونعادحتى،منازلقدرناه

.(1)"يسبحونك!فنيوكل،النهارسابقالليلولا،القمرتدرك

توضحنماذجالعلمكتبمننقتطفأننشألمللاختصاروطلبا

الىبالاشارةواكتفينا،تعالىانلهمخلوقاتفىالمعجز(المتقدير)هذا

ذلكمنء!شعلىنقفحتىمراجعتهاوأرجو،الحاشية!فأهمها

فائدته.وعظيم،لأهميته

الهداية:دليل(د)

واحمسن،فصواه،اللهخلقهقد،الوجودفىء!ثكلكاناذا

وتعينه،وظيفتهتناسبالتىالصورةعلىفجاءتقديراوقدره،صنعته

،وجودهغايةوالفم،اجلهمنخلقماالىهدىقدايضافهو،أدائهاعلى

الهداية؟هىوهذه،يناسبهالذىالكمالغايةليدركالطريقلهويسر

.(2)*هدىثمخلقهلهث!ءكلأعطىالذىربنا،!

صامت،جامدأوحى؟الكونفىء!شكلفىمثبوتهعامةالهدايةوهذه

العقلاءأوبالمِكلفينخاصةهدايةهىفليست،عاقلغيراوعاقل،ناطقأو

المتحركةلملكائناتعلىمقصورةوليست،وهلةلأوليظنقدكما،وحدهم

.والحمثراتوالطيوروالدوابكالناسبالارادة

سعة،ذوالمجالان":بحقالقرضاوىالدكتورالأستاذويذكر

الخ،...والدواب،والطير،الحمثراتعالمفىالهدايةعنللحديث

،(،الحياةلغز1((العلمعصرفىالاسلام)،(الحديثوالعلم

والسنة-القر؟نفىالعلمىالاعجازمؤتمر)وبحوث(والكونالله)

2نالقر)ولنا(أبادباسلامالاسلاميةوالجامعةالاسلامىالعالمرابطة

الزندانى.المجيدوعبدزكىأحمدافدكتورو!حوث(والكؤت

.40-38يصسورة(1)

.50طه(2)
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يخصهالذىوما،يتحدثمنهاثىءأىعنمتحيراليقفالمرءانحتى

.(؟)ة3غيرهدونبالحديثمنها

مثلا:حيواتكلان،قولكيجمعهامتعددةمتنوعةالهدايةومظاهر

وأداء،معيشتهعلىيعينهماالخاصةوالأجهزةالحواسمناعطىقد

تلسكوبيا،بصاأعطىكأنماكالص!رطائرافتجد؟بهالمنوطةهت!يظو

.الأرضعلىالصغيرحيده-الجوفىمحلقوهو-بهيمشاهدأنيستطيع

بوصلة()بلاوطنهالىعائداالأميال؟لافيقطعالزاجلالمحمام.وطائر.

ثم،برهةحوم،الطريقعليهالتبسفاذا،دليلولا(خريطة)ولا

يضل.أندوتهن!ومالىعائداقدماطري!هقصد

علىهبوبهافىالريحطمستمهعا،خليتهاالىتهتدىوالنحلة

.يرىدليلكلواللأشجاراللأعشاب

ثم،قارةالىقارةمنبل،قطرالىقطرمنتهاجروالطيور

.ءتخطىاندونول61مقرهاالىتعود

ثعابينهجرة:وهدايتهاالحيواتهجراتفىعرفماأعجبومن

،ؤالأنهارالبركمختلفمن-نموهايكتملحين-تهاجرالتى،الماء

جنوبىالسحيقةالأعمافالىكلهالتقصد،المحيطفىالأميال؟لافوقدتقطع

وسيلةتملكلاالتىتلك-صغارهااما،وتموتتبيضوهناك،برمودا

وتجدادراجهاتعودفانها-ق!رةمياهفىأنهاسوىء!ثلأىبهالتعرف

نهركلالىثمومن(أمهاتهامنهجاءتالذىالشاطىءالىطريقها

بثعابين؟هلاالماءمنجسمكليظلولذا.صغيرةبركةأوبحيرةأو

وغالبت،والعواصفللأنواءوثبتت،المقويةالتياراتقاومتلقد،المبحار

علمادنىبهلهاليسطريقفىماضية،شاطىءكلعلىالمتلاطمةالأمواج

صيدانمرةيحدثولم،بهاةص!خلامياههاالىتصلحتى،قبلمن

العكس.اوأمريكيةمياهفىاوروبىاو،؟سيويةمياهفىأفريقىثعبات

.49،51ص(اللهوجود)(1)
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،وتهندستصمموكيف،النحلمملكةفىالهدايةعىثهمهـاشحدثهل

مما،والحرام!ةا*نتاجعلىوتتعاونالعملتوزعوكيف،وتنسقوتبنى

الىال!رأناشارةوحسبنا؟الكاتبوتلهيهأفاضوما،الدارسون!لمه

ومابيوتاالجبالمناتخذىأنالنحلالىربكوأوص!،:الهدايةهذه

ذللا،ربكسبلفاسلكىالثمراتكلمنكلىثم.يعوشونومماالشجر

ةيَالذلكفىان،للناسشفاءفيهألوانهمختلفلغراببفونهامنيخرج

.(1)،،يتفكرونلقوم

التى"الاجتماعيةالحئرةتلك)،:النملعندالهدايةعننتحدثام

القائل:المبدأتطبقانهايبدووالتى،وتضامنهابتعاونهاالمثليضرب

مخازنفىوتحفظه،الصيففىرزقهاتدخرأنها((عددلأكبرخيرأعظم))

يتعذرحيث،الشتاءأيامفىبهتنتفعحتى،مستعمراتهافىالتموين

ينبتماخزنتهفيماكاتواذا.البيتمنوالخروجوالمسعىالكسبعليها

فلقتهباثنتينفلقهمعينبتكانفأذا،ينبتلئلافلقتينف!لقتهاليهعمدت

يومابهانتظرت،داس!لاوالعفنعليهوخافتبللأصابهفاذا،بأرلع

فمن.اليهاأعادتهثم،بيوتهاأبوابعلىفنشرتهبهفخرجت،شمسذا

اليهءوهداها،هذاعلمها

غيرهايدركماالبعدمنبالشمتدركأنها:أمرهاعجيبومن

،الانسانفيهاكلموضعالمىبعيدمكانمنفتأتى،بالسمعأوبالبص

وزنها،منأكبركانوان،فتحمله،غيرهأوالخبزمنفتاتفيهوبقى

منبطاثفةمعهاوجاعت،جحرهاالىذهبتحملهعنعجزتفان

علىيتعاونواحتى،بعضابعضهميتبعأسودكخيطاو!اجف،أصحابها

لارائدالهاأنالا،للنحلكعارئيسول*ملكللنملوليس.ونقلهحمله

فخرجوا،جماعتهأخبرعليهوقففاذا،مظانهفىالرزقيطلب،يكذبها

غرِ،جماعتهاصالعفىتجتهدنملةوكل،ذكرناكمامتعاونينمجتمعين

شيئا.الحبمنلنفنصهامختلسة

.68،69:النحل(؟)
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والأشىالذكرنرىالذى،كمالحمامطيرعندالهدايةعننتحدثأم

والكغالةوالتربيةالحضانةمعبمفتقع،بالعدلال!راخأمريقتسمانفيه

على(فمهافىالفراغاطعام)والرزقالقوتجلبومعظم،الأنثىعلى

لينحبمنبهويتدرجان،فرخنههمكمااطعامثليتعاونانوأنهما،الذكر

أنهعلطاذاحتى،وأقوىمنهأضدهوماالىبلعابهمامخلوطرخو

،ويعتادهاللقطالمىليحتاج،اننعبعضمنعاه،بنفسهالالت!،طأطاققد

ناوأنهما،تمتقدقوتهوأن،وقويتاتسعتقدحوصلتهأنأدركاILفا

كللبفىويكثيسعىتركاه،بمرهار*ست!لالعلىقوىتامافطمافطماه

منعاهـ-قبلمنكاتكما-الررقسألهماواذا،هس!نبنفسهوكفايةرزقه

منيعملانوبدءا،قلبيهصمنالعجيبدالرحمةتلكونزعت،وضرباه

آخر.لانجابجديد

:(1)مي!لاقالابنوقد،الحيواناتسائرعندالهدايةعننتحدثأم

."حرجولاعنهحدث،كالبحرمعاشهامصالحالىالحيواناتهدايةان))

يقولةوفيها

الهواءفىترفعهانولدهاوضعتاذاالسبا!منش!اهدىمن

تخاففهى،لحممنكقطعةتضعهلأنها،والنملالذرمنبهتهربأياما

مكانالىمكاتمنوتحوله،وتخمعهترفعهتزالفلا،والنملالذرعليه

.2يشتدحتى

أثرعلىعفىويطلبأثرهيقتفىانوخافم!ث!اذاا"سدعلمومن

بذنبه؟مشيه

ويحتبس(ظهرهعلىيستلقىاتالجوعبهاشتداذاالثعلبعلمومن

عليه،فتقعميتأنهالطيرفتظن،ينتفخحتىبدنهداخلالىنفسه

منها؟عمرهانقض!منعلىفيثب

والحكمةوالقدرالقضاءمسائلفىالعليلشفاء))كتابهفى(1)

.((والتعليل
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فياخذ،معروفصبغى!ايأتىاتجىأوصدعاصابهاذاعلمهومن

.؟كالمرهمجرحهعلى!لضعه،!نه

الماءالىتأتىانلادتها99لهَتدنااذاالفيلمن19نثىعلمومن

خلافعلىاوصالهالان،قائمةالاتلدلاالحيواناتدونلأنها،فيهفتلد

فتأتى،ينشقو1فينصدعالأرضعلىتسقطهأنفتخاف،الحيواناوحال

.3الناعموالوطاءاللين!لفراشيكوت،فيهوتضعهوسطاماء

عصفوريبقىفلاتستغيثانفرخهاسقطاذاالعصفورعلمومن

بأفعالهم،ويحركونه!الفىحولفيطيرونيجىءحتىلجوارها

.؟معهميطيرحتىوحركةوهميةقوةلهييحدثون

العش،بناءفىوالأبهىتاخذأنحملتاذاالحمامةعلمومن

اخرىطبيعةفيهويحدثايسخناهثم،الحائطتشبهحروفالهامي!ينأي

؟يفرخحتىالبيضيقلبانثم

تستدلأنليلاسافرتاذا((الزاجلالحمام)،منهاالمرسلةعلمومن

الشمسومطلع،الريحومهاب،والجبالالمياهومجارىارزلوديةس!طون

مرتالطريقعرفتواذا،ضلتأذأوبغيرهبذلكفتستدل،رمعربه!ا

.؟لمحالرلح

وتجعل،المحكمةالرفيعةالشبكةتلكتنسجأنالعنكبوتعلمومن

تدلتالشبكةفىالبعوضةتعرقلتفاذا،بكلتتعلقثمخلطااعلاها!7

."فاصحلادتهااليئها

مابعينمِهريستقبل،مستدبراالاكناسهيدخلالاالظبىعلهـمرمن

.آوخشفهن!سهعلىيحافه

اليهاكالمشيررأسهيرفعانالس!ففىف!رةراىاذاالسنورعلمومط

فتنزلو،يدهشهاأنيريدوانما،بالرجوعاليهايشيرثم،بالعودة

.؟فتسقط
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عنلمجرتفعحيث،الوادىسفحيبيتهيحفر1نالربوععلمومن

يتخذثم،!لعمقهالماءومجرى،الحافرمدقمنليسلم،السيلمجرى

رقيقا،حاجزاالارضوجهوبينبينها!لهجعل،عديدةأبوانجازواياهفى

كثيركانولما،منهوخرجث!ىءبأيعربعضهافتحبالمثراحسفاذا

اذاالبيتعلىلهعلامةحخرةاواكمةعندالابيتهيحفرلململنسيان

.؟عنهضل

:الحيوانهدايةفىأطالانبعد،القيمابنالعلامةقال

سبحانه:قولههيهويكفى،جداواسعبابوهذا

امثالكم،اممالابجناحيهيطيرطائرولاا!رضفىدابةمنوما"

ء(1)كهيح!ثرونرلههمالىثم،!فىءمنالكتابنيفرطناما

منهاتتكونالتىللذراتأتيحكيف:المادييننسألأنهناويكفينا

المعقدةالعملياتتكالىتهتدىأت،غيرهاأوالحمامةأوالنملةأوالنحلة

.ا!يرشدهاخالقدوت

الحديثالعلمبهامدنامابعضهوهناذكرهينبغىالمذىانغير

بهوعنى،اليهالت!تممالأكثرالهدايةمدلولبهااتصعمعرفةمن

وماب،ومعيشتهامصالحهاألىالحيواناتهدايةمنالمتقدمونعلماؤنا

العلمضوءفىاستبنا.الهدايةمعتىفىالسعةوبهذه-وتكاثرهابقاؤها

ثمخلقهء!ث!كلاعطىالذىربنا*:تعالىقولهفىالمطلقالتعميمس

.(2)"هدى

وكيف،النباتعالممفىالهدايةعجائبعنهنانتحدثولن()ب

ومقادير،محدودةبنصبالأرضعنا!رمنيناصبهمامنهنوعكليمتص

ملح،هذافاذا.فيهاالعناصرواختلاطالتربةاتحادرغم،معلومة

ترى.بينبينوهذا،مروهذا،مزوهذا،حامضوهذا،حلووهذا

.83:لأنعاما(؟)

05:طه(2)
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والماء،واحدالتراب،متلاصقةبلمتجاورةالشجراتأوالشجرتين

ولكن،واحدوالاشراف،واحدةوالاضاى؟،واحدوالهواء،واحد

مافوقاومخصصاتهامنليسمافتأخذيوماءتخطىلامنهاشجرة

المعجزال!ر؟نسجلهاالتىالحقيقةوهى.لحنبغىمادوناو،ينبغى

ونخيلوزر!اعنابمنوجناتمتجاوراتقطعا"رضوفى":فقال

الأكل،فىبعضعلىبعضهاونفضلواحدبماءيسقىتا،ذصوغيرصنوان

.(1)*يعقلونلقوملآياتذلكفىات

اليهاهتدىماهواليهالنظرونلفت،هناعنهنتحدثالذىانمما)ب(

وكيف،وتضامنهاوعملهاالصالجسمنيالحياةخلاياتكوينمنالعلم

.الاحتمالاتملايينضمنتخطئهولا،هدفهاتصيب9طريقهاالىتهتدى

منبلايينبل،ملايينمنمنتظمةأممبلأمةمنافردكلان

الخدمةمنالكاملنصيبهيؤدىصالحمواطنخليةوكل.الخلايا

.ومهارةوذكاءأمانةفىللمجموعالخالصة

مالا،الخصائصمن،تركيبهافىتحملالمحياةخلايامنخليةوكل

قابليتهاالخصائصهذهوأول.جمعاءالمادةعالمفىأخرىخليةتحمله

النحوعلىوتجديده،النوعظ!حوالنقصوتعويضوالتنويعللتكرار

ينبغى،ماتعملالجسممنخليةفكق.الأنواعمننوعكللهينفردالذى

كلان.فيهتعمكأنينبغىألذىالوقتوفى،ينبغىالذىالنحوعلى

النظيرمنقطعتعاونفى،الجسمبنيةلصالمحلهاالمنوطعملهاتؤدىخلية

ضهرعلىكلهالبشرىالجنسبعددتقدرالتى،الخلاياسائرعع

ولا،منهاتطلبهوماالأخر!ابالمخلأياعلمعلىخليةكلكأن،الأرضر

سائرثعال!كتالاعليهاطراعجزأولمرض!طريقهامنهاواحدةتصل

ضلالها.وتقويماخحئهالاصلاع

والعمل،الجهدنتيجةالخلاياهذهصيومكلينحلوماينهدموما

.4:الرعد(1)
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المنحلة،ولم!رجزاءالأنقاضتندفعن1ينبغىحيثالىويندفييذهب

عن،جديدمنالانتظامالىيعيدهاالذىالعويضالجصمويتلقى

.الغذاءطريق

نقطةالىمناانسانبكلرجعنااذامداهمناليبلغالعجبوان

الساذجة،ا!ولىالخليةالى00(1)النطفةالى،لَاريخهفىالبداية

الواحدةالدفقةتحتوىوالتى،بالمجهرترىتكادلاالتىالملقحةالخلية

كيف:الواحدةالخليةهذهفىألعلميقولماذالننظر.الألوفالوفمنها

الخليةهذهمنحتهاهدايةواى،للانسانالجعمدىالمبناءانشاءفىتمغى

الحالفىتبداانها،ارادةولاقدرةولاعقلولالهاقواملاالتى

تزودهاحيث،الغذاءعنبحثعمليةفى،الرحم!استقرارهابمجرد

بركةالىحولهاالرحمجداربهاتحول،أكالةبخاصةالالهيةالهداية

غذانهاعلىاطمئنانهاوبمجرد،الطازجللغذاءالمعدالسائلالدممن

خلايا،عنهاتنشأ،مصتمرةانقسامعملية،جديدةعمليةفىتبدا

انها.ترلدهىماذا،فاعلةهىماذ!الساذجةْالخليةهذهوتعرف

منمجموعةكلتخصصأنمكلفةانها.المطريقوتعرفالهدفتعرف

الهائلةة"العمارة"هذه؟ركانمنركنلبناءالجديدةالخلاياهذه

لملعظص،الهيكللتنضىءتنطلقالمجموعةفهذه.الانسانىالجسمعمارة

تنطلقالمجموعةوهذه،العضلىالجهازلتنش!ءتنطلقالمجموعة8وهذ

،اللمفاوىالجهازلتنش!ءتنطلقالمجموعةوهذه،العصبىالجهازلتنث!ء

الانسانية.الععارةفىالأساسيةالأركانeهذأخرالى

،ادقتخصصاهنالكان.البساطةهذهبمثلليسالعملولكن

،الأعصابمنعصبوكل،العمعلاتمنعضلةوكلالعظاممنعظمفكل

متنوعة،التكوينعجيبة،الصنعدقي!ةالعمارةلأن،رخَالايشبهلا

ركنلبناءالمنطلقةالخلايامنمجعوعةكلتنتظمثمومن،الوظائف

(2)رقمالملحقفىذلكعنالغزالىحامدأبوذكرهماقارن(1)

محرابالطب)،(والكونالقر؟ن):!كتبناهوماالكتابهذامن

.(الايمات
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معينبنوعمنهاطائفةكلتقوم،متخمصةطوائفتتفرقأنا!ارةمن

خليةكلان.الكبيرةالعمارةمنلهاالمخصصالركنفىالعملمن

وماذا،ذاهبةهىأينالىتعرف.طريقهاتعرفوهىتنطلق،حغيرة

المتاهةهذهفىطريقهامنهاواحدةءتخطىولا،منفامطلوبهو

تكونأنينبغىالعينانتعرف،العينتكوتبأنالمكلفةفالخلايا،الهائلة

مع،الذراعاوالقدماوالبطنفىتكونانابدايجوزولا،الوجهفى

اخذتلوا،عينفيهتنموأنيمكن،المواضعهذهمنموضعكل،ن

المواضع،هذهمناىفىوزرعت،العينبصنعالمكلفةالأولىالخلية

للمكانالاتذهبلاْ،تنطلقحينبذاتهاهىولكنها.هنالكعينالمصنعت

هذاان:لهاقالترىفمنالمعقدالانصانىالجهازهذافىللعينالمخصص

الذىذامنترىويا3سواهدونالمكاتهذافىعينالىيحتاجالجهاز

فيهاهادىلاالتىلملمتاهةتلكفىطريقهاالىوهداهاووجههارعاها

دليل.ولا

لهاترمممهنطاقفىتعمل،ومجتمعةفرادىالخلاياتلكوكل

الوراثةوحداتوهى،فيهاكامنةالوحداتمنمعينةمجموعة

العين-فخلية.ا"جد،دولخصائصالنوعلصجلالحافظة(الجينات)

العملأثنا*فىتحافظانتحاوله-العينتكونلكىوتتكاثرتنقسموهى

عايقلاانسانعينتجعلها،محدودةوخصائص،للعينمعينشكلعلى

وأقل.معينةوخصائصللعينمعينضكل!جدادهوانسان،؟خرحيوان

الخصائص،ناحيةاوالشكلناحيةمنلملعينهذهتصميمفىانحراف

وعلمها،القدرةهذهأودعهاالذىذافمن.المرصومالخطعنبهايحيد

ولا،ادراكولالهاعقللاالتىالصاذجةالخليةوهى3التعليمذلك

عنكلهالانصانيعجزماعلمهاالذىذاومن3قوةولالهاارادة

واحد3خليةبينها،عينمنجزءاوعينتصميماليهوكللو،تصميمه

.(1)ااالعظيمالعملبهذاتقومساذجةخلأياعدةاومنه

القرضاوىللدكتور(اللهوجود)رسالةعنالعناصرهذه(؟)

ماجصتيررصالة(الانفصفىالمله؟ياتمن):وانظربعدهاوماه؟-ص

.!1406باثرافنازايدعطيةمحمودالطبيباعدهاْ
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الكونية:دلة9وارشدابن

الأدلةت!سيمرأىقدالحفيدرشدابنأنالى-هنا-وننبه

واالاخترا!دليل(1):هما؟اتنيندليلينالىاللهوجودعلىالكونية

و(المتسوية)أدمجقدكنراهالالهيةالعنايةدليل(2)،الخلق

العنايةدليل:عليهأطلقواحدثليلفى(الهدايد)و(ريد!تلاا

الله،وجودعلىاستدلوامنحيرمن-رايناش-رشتابق5،الالهية

استخرجلأنهذلك؟دليلاوأصحهم-والمتكلمينسفةالفكعمومبينص

والفلاسفةالمتكلمونلجأكمايلجأولم،العزيزالكتابمندلته9

.(1)قليلبعدسنذكركما،شرعيةولايقينيةغيربأدلةالاستدلالالى

ص(الملةع!ائدفىالأدلةمنههجعنالكشف):رشدابن(1)

رشد،ابنرسائلمجموعمن؟؟.،70،66،67،108،109
نجلو61طبعة،قاسممحمودالدكتورالمرحومقي!حتبالكتابوانظر

.ممتازةمقدمةقاسمالدكتورلهكتبوقد،155-1؟هصالثالثةالمصرية
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(2)ملحق

تعالىاللهخلقفىالتفكركيفيةبيان

الغزالىحامدلابى

اللهفعلفهو-تغالىاللهسوىمما-الوجودفىماكلأناعع"

-وموحوفوصفةوعرضجرهرمن-الذراتمنذرةوكل،رحل!ه

وعظمته،وجلالهوقدرته،اللهحكمةبهاتظهر،وغرائبعجائبلهميها

البحرلنفد4لذلكمداداالبحركانلولأنهةممكنغيرذلكواحصاء

ليكونذلكمنجملالىنشيرولكنا،عشيرهعمثرينفدأنقبلالبحر

....عداهلماكالمثال

*..،؟خرهالىال!رأنأولمر(،؟ياتهومن)،:تعالىاللهوقال

،حيوانولا،نباتولاجمادمن،والأرضالسعوات!ذرةتتحركلهلا

حكعة،حركتهاوفى،محركهاهوتعالىواللهاللأ،كوكبولا،ظكولا

تعالىللهشاهدذلككل،حكمةالفأو،عمثرأو،حكمتانأو

عليهالدالةا"ياتوهى،وكبريائهجلالهعلىودال،لالوحدانية

....سبحانه

:الانسانخلق!التفكر

اليكُلهثىءواقرب-النطفةمنالمخلوقالانسان:(؟ياتهفمن)

تنقضىماتعالىاللهعظمةعلىالدالةالعجائبمنوفيك-نفسك

عنه.غافلوأنت،عشيرهعشرعلىالوقوففىالاعمار

معرفةفىتطمعكيف،بهاوجاهل،نفسهعنغافلهومنفيا

:فقالالعزيزكتابهفى،نفسكفىبالتدبرتعالىاللهأمركوقد3غيرك

:فقالقذرةنطفةمنمخلوقأنكوذكر،"تبصرونافلاانفسكم!و،"

ثم،فقدرهخلقهنطفةمن،خثقهلهثيءاىمناممثرهماالانعمانقكل،،

تعالى:وقال.،،أنشرهشاءاذاثم،فاقبرهاماتهثم،يصرهالسبيل

،*تنتشروتب!ثرانتماذاثمترابمنخلقكمأن؟يافومن،،
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(فسوىفخلقعلقةكانثميمنىمنىمننطفةيكألم):وقال

قدرالىمكينقرارنيفجعلناهمهينماءمننخلقكمالم):تعالىوقال

خصمهوفاذانطفةمنخلقناهاظالانسانيرلم9ا)وقال(معلوم

جعلكيف:ذكرثم(امشاجنطنةمنالانسانخلقناانا)وقال(مبين

ولقد)تعالىفقال،عظاماوالمضغة،مضغةوالعلقة،علقةالنطفة

ثم،مكينقرارفىنطفةجعلناهثم،طينمنسلالةمنالانسانخلقنا

.ةيَالا(علقةالنطفةخلقناثم

ويتركلففليسمعليسالعزيزالكتابفىالنطفةذكرفتكرير

لوقذرةالماءمنقطرةوهى-المنطفةالىالاَنفانظر،معناه!التفكر

الارلابربأخرجهاكيف-وانتنتفسدتالهواءليضرلهاساعةتركت

الألفةوأل!ى،والأنثىالذكربينجمعوكيف،والترائبالصلبمن

،الاجتماعالىوالشهوةالمحبةبسلسلةقادهموكيف،!لوبهموالمحبة

!داستجلبوكيف،الوقاعبحركةالرجلمنالنطفةاصتخجوكيف

.3الرحمفىوجمعهالعروقأعماقمنالحيض

حتىوغذاهالحيضبماءوممقاهالنطفةمنالمولودخلقكيقثم

،حمراءعلقةمشرقةبيضاءوهىالنطفةجعلوكيف،وكبرورلانما

متشابهةمتساويةوهىالنطفةاجزاءقسمكيفثم،مضغةجعلهاكيفثم

منركبكيفثم؟واللحموالأوتاروالعروقوالأعصابالعظامالى

وشقالراسفدور،الظاهرةا"عضاء:والعروقوالاعصاباللحوم

وقسموالرجلاليد1مدثم،المنافذوسائروالفموالأنفوالبصرالسمع

الباطنةالاعضاءركبكيفثم3بالأناملالاصابعوقسم،بالأصابعروسها

(والامعاءوالمثانةوالرحموالرئةوالطحالوالكبدوالمعدةالقلبمن

قمممكيفثمامخصوصلعملومقدارمخصوصضكلعلىواحدكل

،طبقاتم!بعمنالعينفركب؟أخربأقسامعضاء-llهذهمنعضوكل

زالتأومنهاطبقةفقدتلومخصوصةوهيئةمخصوصوصفطبقةلكل

مانصفأنالىذهبنافلو،ا*بصارعنالعينتعطل!صفاتهامنحفة

.ا*عمارفيهلانقغىوإلاياتالعجائبمنعضاء9،هذ"؟حادفى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-؟45-

منخلقهاكيفقويةصلبةأجساموهىالعظامالى:الاَنفانظر

قدرهـثمa__{وعماداللبدتقواماجعلهاشم،رقيقةسخيفةلنط!ة

ومجوفومستديروطويلوكبيرصغيرفمنهمختلفةوأشكالمختلفةلعقادير

بجملةالحركةالىمحتاجاالانسانكانولما.ودقيقوعريض؟مصمت

عظماعظمهيجعللم،حاجاتهفىللترددار!تفم،أعضائهوببعضبدنه

وقدر،الحركهَبهاتتيسرحتىمفاصلبينهاكثيرةعضامابل؟واحدا

مفاصلهاوحولثم،بهاالمطلوبةوفقْالمحركةعلىمنهاواحدةكللهثكل

بالعظموألصقهالمعخلمطرفىأحدمنأنبتهابأوتارببعضبععهمهاورلط

وفى،منهخارجةزوائدالعظمطرفىأحدفىخلقثم،لهكالرباطرخَالا

عليها،وتنطبقفيهالتدخلالزوائدلشكلموافقةفيهغائمةحفرارخَالا

المفاملولولا،عليهيمتنعلمبدنهمنجزءتحريكارادانالعبدلهصار

ذلك.عليهلتعذر

ركبهاوقد،وركبهاجمعهاركيفالراسعظامخلقكيف:انظرثم

بعضالىبعضهافألفوالصورا"شكالمختلفةعظماوخمسينخمسةهـى

القحف،تخصستةفمنها-تراهكما-الرأسكرةبهاستوىبحيث

نان!م"اهىوالبقية،الاسفلللحىواثنان،الأعلىللصعشرواربعة

الأنيابوهىللقطعتصلححادةوبعضها،للطحنتصلحعريضة!عضها

خرزاتسبعمنوركبهاللرأسالرقبةجعلثم:والثناياوالأضراس

بعضهالينطبقونقصاناتوزياداتتحريفاتفيها،مستديراتهجوفات

فيها.الحكمةوجهذكرويطول-بعضعلى

الىالرقبةأسفلمنالظهروركب،الظهرعلىالرقبةركبثم

للاثةمنالعجزعظموركب،خرزةوعمثرينارلعمنالعجزعظممنتهى

مؤلفايضاوهوالعصعصعظماسفلهمنبهفيتصل،مختلفةاجزاء

.أجزاءثلأثةحن

وعظام،الكتفوعظام،الصدربعظامالظهرعظاموصلثم

نيقا!ملاوالفخذينوعظام،لملعجزوعظام،العانهَوعظام،اليدين

(الايمات-01م)
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فىالعظامعددومجموع.ذلكعددبذكرنطولفلا،الرجلينواصابع

الصغيرةالعظامسوى،عظماواربعونوثمانيةعظممائتاالانسانبدن

نطفةمنذلكجميعخلقكيففانظر.المفاحلخللبهاح!ثىالتى

رقيقة!سخيفة

هدافان،عددهايعرفانالعظاماعدادذكرمنالمقصودوليس

فىمنهاينظرانالغرضانما،والمشرحونالأطباءيعرفهقريبعلم

وأقدارها،اشكالهابينخالف9ودبرهاقدرهاكيفانهوخالقهامدبرها

علىوبالالكانواحداعليهازادلولأنهالمخصوصالعددبهذاوخصصها

الىيحتاجنقصانالكانواحدامنهانقصولو،قلعهالىيحتاجالانسان

!واهل،جبرهافىالعلاجوجهليعرففيهاينظرفالطبيب(جبره

فشتات،ومصورهاخالقهاجلالةعلىبهاليستدلوافيهاينظرونالبصائر

!إالنظرفيبين

،العضلاتوهىالعظاملتحريك؟لاتتعالىاللهخلقكيف:انظرثي

والعضلة-عفهملةوعشرينوتسعاعضلةخمسمائةالانسانبدنفىفخلق

بحسبوالأشكالالمقاديرمختلفةوهى-وأغشيةورباطلحممنمركبة

لتحريكهىمنهاعضلةوعشرونفأربع.حاجاتهاوقدرمواضعهااختلاف

العين.امراختلجملتهامنواحدةنقصتلوواجفانهاالعينحدقة

ا"عصابوأمر.مخصوصوقدرمخصوصبعددعضولكلوهكذا

مناعجبوانشعاباتهاومنابتهاوعددهاوالشرايينواللاوردةوالعروق

91!مجالفللفكر-يطول-و!ثرحهكلههذا aim IWجملة!ثم،جزاء

والصفاتالمعانىوعجائب.البدناجسامعجائبالىنظرذلكفكلالبدت

وباطنهالانساتظاهرالىالأتفانظر،اعظمبالحواحاتدركلاالتى

العجب،بهيقعىماوالصنعةالعجائبمنبهفترىوص!اتهبدنهوالى

قطرةنيصنعههذامنفترى،قذرةماءقطرةفىاللهصنعذلكوكل

اوضاعها!حكمتهوماوكواكبهاالسمواتملكوتفىصنعهفما(ماء

واختلافبيضهاوتفرقبعضهاواجتماعواعدادهاومقاديرهاوأشكالها
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ملكوتمنذرةأنتظننفلا؟ومغاربهامشارقهاوتفاوت!ورها

واجمعصنعاوأتقنا!لخأحكمهىبل؟وحكمحكمةعنك!نتالسموات

عجائبالىالأرضفىمالجميعنسبةلابل.الانسانبدتمنللعجمائب

صمكهارفعبناهاالسماءامخلقااشدانتما)تعالىقالولذلكالسموات

.(ضحاهاواخرجلديهاوأغطش،فسواها

ثانيا،اليهصارتأثما،أولاحالهاوتاملالنطفةالىالاَتفارجع

بصرااوسمعاللنط!ةيخلقواانعلىوالانسالجناجتمعلوانهوتامل

عصبا91عرقااوعظامافيهااو!لخياوروحاأوعلماأوقدرةأوعقلااو

حقيقته،كنهيعرفواأنأرادوالوبل؟ذلكعلىيقدرونهلشعرااوجلداأو

منكفالعجب.عنهلعجزواذلكتعالىاللهخلقأنبعدهت!لخةي!يكو

تصويرهافىالنقاشتأنواحائطعلىمصورانسانصورةالىنظرتلو

عظم!انساتكانه:اليهاانناظروقالالانسات!ورةضاذلكقربحتى

قلبكفىوعظم،فطنتهوتماميدهوخفةوحذقةشا!نلاصتعةمنتعجبك

وبالقدرةواليدمل!لاوبالصبغتمتانما،الصورةتكأنتعلمانكمععحله

هوبلخلقهولاالنقاشفعلمنليسذلكمنولث!ء4وبالارادةوبالعلم

ترتيبعلىوالحائطالصبغبينالجمعفعلهمنتهىوانما،غيرهخلقمن

وتستعظمه.منهتعجبكفيكثر،مخصوص

ا"صلابفىخالقهافخلقها،معدومةكانتالقذرةالنطفةترىوانت

تقديرهافأحسنوقدرها،تشكيلهافاحسنوشكلهامنهاأخرجهاثم،واقرائب

فىالعظامفأحكممختلفةأجزاءالىالمتشابهةأجزاءهاوقسم.وتصويرها

عروقهاورتب،وباطنهاظاهرهاوزين،أعضائهاأشكالوحسن،أرجائها

سميعةوجعلها،بقائهاسببذلكليكوتلغذائهامجرىوجعلها،وأعصابها

لالاتال!احوالبطنلبدنها(مماساالظهرلهاوخلق.ناطقةعالمةبصيرة

واحصنطبقاتهاورتبالعينينف!تح،لحواسهاجامعاوالرأسغذالًها

وتصقلهاوتحفظهالتسترهابالأجفانحماهاثم،وهيئاتهاولونهاشكلها

معالسمواتصورةمنهاعدسةمقدارفىأظهرثي،عنهاالأقذاءرتدفع

ماء1ودعهاوذنيه1شقثم.اليهاينظرفهوقطارها9وتباعداكنافهااتساع
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لتجمعالأذن.بصدفةوحوط!،عنهاالهوامويدفعسمعهائجفظمرا

في!وجعل،اليهاالهوامبدبيبولتحسصماخهاالىفتردهالمصوت

منفيتنبهطريقهويطولفيهايدبماحركةلتكثرواعوجاجاتتحريفات

وسطمنفنْالارفعثم.المنومحالةفىدابةقصدهااذاحاحبهاالنو،

باستنشاقليستدلالشمحاسةفيهوأودعمنخريهوفتح،شكلهوأحسنالوجه

الهواءروحالمنخرينبحن!ذولشتنشق،وأغذيتهمطاعمهعلىالروائح

ناطف\اللسانواودعهالفموفتع.باطفلحرارةوترويحالقلبهغذاء

ال!لب.فىعماومعرباوترجمانا

اصثلهافأحكم!والقطعوالكسرالطحنالةلتكونبالأسنانم!لاوزين

متناصقةالرعوسمتساويةصفوفهاورتب،لونهاوبيضرءوسهاد!ح9

لتنطبقوشكلهالونهاوحسنالشفتينوخلق،المنظومالدركأنهاالترتيب

وهيأهاالحنجرةوخلق.الكلامحروفبهاوليتممنفذهفتسدالفمتحلئ

الصوتالتقطعوالتقطيعاتللحركاتقدرةللسانوخلق،الصوتلخروج

بكثرتها.النطقطريقبهاليتسعالحروفبهاتختلفمختلفةمخارجفى

والملاسةوالخشونةوالسعةالمجقفىشكالالاًمختلفةالحناجرخلقثها

،الأصواتبسببهااختلفتحتى،والق!روالطولورخاوتهالجوهروح!حلابة

بعصرالسامعيميزحتىفرقاصوتينكلبينيظهربل،صوتانيتشانجهفافى

(والأصداغالرأسزينثم.الظلمتفىالصوتبعجردبعضعنالتاس

واستقواسالشعربرقةالحاجبورْيىْ،والحاجبينباللحيةالوجهوزيىْ

.اببالأهثالعينينوزين،الضكل

فسخر.مخصوصلفعلواحدكلوسخر،الباطنةال*عضاءخلقثم

والمرارةوالطحال،الدمالىالغذاءلاحالةوالكبد،الغذاءلنضجالمعدة

والمرارة.عنهاالسوداءبجذبيخدمهافالطحال.الكبدلخدمةوالكلية

والمثانة.عنهاالمائيةبجذبتخدمهاوالكلية.عنهاالصفراءبجذبتخدمها

والعروق:الاحليلطريقفىتخرجهثم،عنهاالماءبقبولالكليةتخدم

وطولهمااليدينخلقثم.البدناطرافسائرالىالدمايصالفىالكبدتخدم

كلوقسم.الخمسالأصابعوقسم،الكفوعرض،المقاصدالمىلتمت
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لتدورجانبفىوالابهام،جانبفىالأربعةووص:أناملبئلأثأحبع

،ايستنبطانعلىتصونواقال*ورصناجتمعولر.الجميرعلىالابهام

بعدمنعليهوضعتماسوىالآضالمجحوضحدى،آخروج!لهارك!لانجدقيق

لمواحدصففىوترتب!االطولنيالأربعوئاوتالأربعىناألابهام

بسطهافان،وار*كطاءللقبضاليدملحتالترتيببهذااذ؟عليهيقدروا

وان،للضبلة1لهكانتج!حهاوان،يريدماعليهايضعا!بطلهلمحانت

له.مجرفةكانتأصابعهاوضمشسطها

حتىورائهامنلهاوعماداللأناملزينةرعوسهاعلىالأظ!ارخلقثم

وليحك،الأناملتتناولهالاالتىالدقيقةالأشياءبهاوليلتقط،عط!نت.

الانسا،!عدمهلوالأعضاءأخسهوالذىفالظفر،الحاجةعندبدنهنها

بدنه.حكفىم!امهأحديتيولم،وأضع!همالخلقأعجزلكاتحكةبهثظهر

مفوالغفلةالنومفىولواليهتمتدحتىالحكموضعالىاليدهدىتنم

الحكموضععلىيعثرلمبغيرهاستعانولو،طلبالىحاجةعير

نيالرحمداخلنيوهىالنطفةمنكلههذاخلقثم.طويلتعببعدالا

يرىلكاتالبصراليهوامتدوالغشاءالغطاءكشفولو،ثلاثظلماث

رايت.فهلاكتهولاالمصوريرىولا،فشيئاشيئاعليهايظهرالتخطيط

فيه"!تصرفوهويلاقيهولاومصنوعةلته1يمسلافاعلاأومصورا

برهانه!واظهرشانهأعظممافسبحانه

عنالرحمضاقلمافانه،رختهتمامالىقدرتهكمالمعانظرثم

ذلكمنوخرج،وتحركتنكسحتىالسبيلهداهكيفكبرلماالصبى

اليه.يحتاجبمابصيرعاقلكأنهالمنفذالمضيق

ثم؟الثدىالتقادمالىهداهكيفالغذاءالىواحتاجخرجلماثم

اللبنخلقفىلهبر1كيفالكثيفةالأغذيةيحتمللاسخيفابدنهكانلما

خلقوكيف،خالصاسائغاوالدمالفرثبينمنواستخرجهاللطيف

لِنطبقماقدرعلىحلمتينمنهماوأنبت،اللبنفيهماوجمعالثديين

يخرجلاحتىجداضيقاثقباألثدىحلمةفىفتحثم(الصبىمْهلعليهما
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ثم(القليلالامنهيطيقلااتطفلفان،تدريجكاالمصبعدالامنر.اللى

عندالكثيراللبنالمضيقذلكمنيصتخرجحتىللامتصاص5ا،دهكيف

.3الجىثمدة

الىالأسناتخلقأخركيفورأفتهورحمته،عطفهالىانظرثم

السن،عنفيستغنىباللبنالايتغذىلاالحولينفىلأنهالحولينتعام

ويحتاج،غليظطعامالىويحتاجالسخيفاللبنيوافقهلمكبرواذا

بعدها،ولاقبلهالاالحاجةعندالأسنانلهفأنبتوالطحنالمضغالىالطعام

حننثماةاللينةاللثاتتلكفىالصلبةالعظامتلكاخرجكيقفسبحاق

تدبيرعنعاجزاكانالذىالوقتفىبتدبيرهللقيامعليهالوالدينقلوب

الخلقاعجزالطفللكانقلوبهماعلىالرحمةاللهيسلطلمفلو.نفسه

نفسه.تدبيرعا

حتىتدريجاوالهدايةوالعقلوالتمييزالقدرةرزقهكيفانظرلم

وأكفورااما؟شيخاثمكهلاثمشاباثممراهقافصار،وتكاملبلغ

اتىهل)تعالىلقولهتصديقاكافراأومؤمناعاصياأومطيعا؟شكورا

منالانسانخلقناانامذكوراشيئايكنلمالدهرماحينالانساتعلى

واماشاكرااماالسبيلهديناهانابصيراسميعافجعلناهنبتليهامشاجنطفة

عجانبتبهركوالحكمةالقدرةالىثم،والكرماللطفالىفانظر(مم!ورا

!االربانيةالحضرة

حائطعلىحسنانقشاو1حسناخطأيرىممنالعجبكلوالعجب

كيفوأنهوالخطاطالنقاشفىالتفكرالىهمهجميعفيصف،فيستحسنه

حنعتهاكملوما!احذقهما:ويقولنفسهفىيصتعظمهيزالولا!عليهاقتدر

عنيغفل-ثمغيرهوفىن!سهفىالعجائبهذهالىينظرثم!قدرتهواحسن

فهذه3وحكمتهجلالهيحيرهولاعظمتهتدهشهفلا،ومصورهصانعهعن

لفكركمجالاقربفهو،استقصاؤهايمكنلاالتىبدنكعجائبمننبذة

ببطنكمشغولذلكعنغافلوانتخالقكعظمةعلىشاهدواجلى

وتشتهى،فتنامعب!فشوفتأكلتجوعانالانفصكمنتعرفولا.وفرجك
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دلك،معرلهةفىتشاركككلهاوالبهائم.مت!اشلوتعصب،ممَجامع

بالثظرتعالىاللهمعرفة-عنهاالبهائمحجبتالتى-الانسانخاصيةوانما

يدخلبهااذ؟والأنفسقافَالاوعجائبوالأرضالسمواتملكوتني

مقرباوالصديقينالنبيينزمرةنيويحتنرالمقربينالملائكةزمرةنيالعبد

منرض!لانسانولاللبهائمالمنزلةهذهوليست.العالمينربةرْصحمن

علىللبهيمةقدرةلااذ،بكثيرألبهأئممننترفانهالمبهائمبشهوات(لدنيا

اللهنعمةوكفر،عطلهاثم،ال!درةلهاللهخلقد!م،هوواما،دلك

حامد-أبىرؤيةهذه."سبيلاأضلهمبلنعامكالاًفأولئك.فيها

المجاهراكتشفتوقد،اليومبالقفما،سنةألفقبل-اللهرحمه

ونتفكرنعىفهل..الدقيقةوالكاميراتبالموجاتوالتصويروالمناظير

!إسبحانهبخالقناايمانناليزداد

:(ا"نبياءقصص):الوحىدلالة-3

وهى،السلامعليهمالأنبياءقصصعديدةيات1فىن1القراورد

أوقاتفىانبياءهنعراللهان:اولاهما:ناحيتينمناللهوجودعلىل!ت

معين.ولاناصرلهميكنلمحيثبالمعجزاتوشددهموقواهم،الشدة

بطثىمن،ونجاه،لمو!ىالبحروشق،النارمنابراهيماللهنجىفقد

اعماقفىالحوتبطنمن)الظلماتمنيونصوأخرج،وقومهفرعون

عليهاللهصلىمحمداونمر،العماصفةالفتنةمنيوم!فوعصم،(البحر

لاالتىالالهيةالنصرأسبابمنلهيصرهبماغزواتهمنكثيرفى،وسلم

القرأنعليهوانزل،بشرقدرةفىأو،المعتادةا"سبابنطاقفىتقع

تكنولم...وهكذا،بمثلهالاتيانعنوالجنالانسعجزالذىالحكيم

انهابل،قدرتهمنطاقفىداخلةولا،ا"نبياءصنعمنالمعجزاتتلك

الاستدلالفىعليهاالاعتماديمكنولذلك،البشرجميعقدرةفوقكانت

يأتواانجميعاالبضريتحدىقأئمالقر؟نهووها..اللهوجودعلى

اللهوجودعلىودليل؟يةفهو.هيهاتلهموهيهات،مثلهمنبسورة

العلم،تقدموكلما.وكماله،حكمتهوبالغعلمهواصعوعلى،سبحانه
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يزيلماالبيناتمنت1القرهذا!العالموناكتضف،آلبدثر1ؤنم!طمعارفق

-.المشافيشك

منالأنبياءبأقوامنزلممامستنبطةفهى:الثانيةالناحيةاما

بلط،الحقلدعوةيستجيبوالمالأنبياءأقواممنكثيراأتذلك؟العذاب

أنذرهموقد،واستكبارهمعنادهمعلىوظلوا،ضلالهمعلىاستمروا

وينزل،عذإبهالكافرينعلىسيصبأرسلهمالذىاللهبأنالأنبياء

الذىالوقتفىاللهعذاببهمنزلواستكبرواأصروافلما،ن!متهعليهم

،الأنبياءالىلنسبناهالبشرطاقةفىالعذابهذاكانولو،الأنبياءلهمحدده

.(2)كثيرة1ياتفىذلكال!ر؟تسجلوقد،(1)البمثرطاقةي!وقعذابلكنه

المرسلين.وصدق،اللهحدفوقد

وتثبيتها!العقائدصحةعلىالاستدلال!الحديثالعلمحقائقتوظيف

:النفوس

العلماى؟التجريبىأوالكونىأوالطبيعىالعلمأنفيهجدال*امما

نغا.قد،والملاحظةالتجربة،علىمؤمسةدرام!ةوالانفسقافَالايدرسالذى

فقد،عهدمصابقبهللانسانيكنلمازدهاراوازدهرالحديثالع!رفى-

بينوالعلاقات،الكونيةوالسنن،العلميةالقوانينمنكثيراِكتشف

التجريبىالطَبيعىالعلمععر-بحق-الععرهذايجعلمما،الظواهر

الحديث.

لظروفنتيجة-الطبيعيينالعلماءهؤلاءبعضأنيذكرومما

الهائل،التقدمهذاأذهلهمقث-الغربيةالساحةعلىمعينةوملابسات

للمهتدىوانظر،09-89مى(مذكرات):مدكور.د(؟)

اللهصلىمحمدنبوةاثباتفىوالدولةالدين):الطبرىربنبنعلى

.بيروت-الأفاقدارطبعة،نويهضعادلبتحقيق(وصلموعليه

.73-71ص(اللهوجود)رسالةوانظر

والشمص،83-68،81-64هودسورة:مثلاانظر(2)
تعالى.اللهكتابفىكثيرةومواضع
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فصرخوا؟وشعوريةعقليةلوثةالىتحولتماسرعات،نشوةوأحابتهم

كلاماوقالوا.مبرماقضاءألدينيةالعقائدعلىقم!الحديثالعلم:بأن

معار!ىقضية):فصلفىخانالديينوحيدالأستاذلخصهسخيفاكثيرا

.(؟)(:لدين

علميةحقولفىنظرياتثلاث-الاتجاهبهذامتأثرة-نبتتوقد

انعاكسبأنهالدينت!سير)و(التطورية):نظرياتهى؟ةتوا!تلكهل

والقيموالديىْللتاريخvainالقسيرنظرية)و(اللاوعىأوشعورْللا

علىالنظرياتهذهتضافرتوقد.الماركسيةالفلسفةمحوروهى(افخ

لمانهم:أخرىبعبارةأو.آنياميكانيكيامادياتفسيراالوجودف!سير

ايهاممحاولين،الوجودهذاخلق،عليمحكيمخالقبالهنجعترفوا

وطراثفهالعلممناهجالىيستندونانما،هذارأيهمفى،بأنهمالبسطاء

حقيقة(المادةتأليه)أو(المادية)وأن،الحقائقواكتشافالبحثفى

ويؤكدها.العلميقرها

التراجحفىللوجودالمادىريس!تلاهذااخذماسرعانلكن

..رشدهمالىيثوبونالعلماءمنالشاردينبعضوبدأ،والاضمحلال

حقائقه،اضحتبل،الايمانساحةالىيتجهتدريجياالعلمأخذبل

وصحةتعالىاللهبوجوداليقينترصيخوممائلمنواحدةكشوفهوثمرات

العلومتقدم)بأنيصرحمنالعلماءبينمنوراينا،الايمانيةدئا!علا

به.ألكفرالىوليس،(باللهالايمانزيادةالىيدعو

تحاولمؤلفاتيضعوتالتجريبينالعلماءأئمةبدأذلكمنوأكثر

قصة)،للعقاد(الله)،(يتحدىالاسلام):انظرللتوسع(1)

،مدكورالحميدعبدالدكتور(مذكرأت)و،الجسرنديمللشيخ(الايمان

،(المجهولذلكالانع!اق):كاريلوالكسيس(والكونالقر؟ت):ولنا

،ودارون،كونتواوجعت،هكصلىوجوليان(لينيناومؤلفات

للدكتور(الجدليةالماديةأوهامنقض)وانظر.الخ..فرويدوصيجموند

الفلصفة.لدرام!ةنقدىمدخل)ولنا،البوطىرمضانسعيد
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واستثمارها-المختل!العلميةتح!صصاتهمفى-بحوثهمنتالًجتوظيف

قدهيئةاتبل.(1)بليقينوتأسيسالايمانيةالعقائدتثبيتمجالفى

الاتجاهبهذاللاهتمام-المكرمةمكةفىالاسلامىالعالمرابطةفى-انشئت

وتنميته.

اهميتهالمهاعلميةحقائقتأكيدعلىتتضافرالعلومهذهنتائجوان

علىمنهانذكر،الايمانيةالعقالًدوترسيخاليقينتأسيصمجالفىالبالغة

الذىالكونهذاان؟العلممنشتىفروعفى-اليهانتهواما:المثالسبيل

وله،اولالهاناى،حادثوانه،نهايةوله،بدايةلهفيهنعيش

لهبدفلا-السببيةمبدأالىواستناد؟،مصفوعمخلوقوانه،(2)خرا1

خالق.صانعمن

بعنايةمشمولالكونهذاأنعلىتضافرتالعلمنتائجانكما

الله)و(للايمانيدعوالعلم)مورش!ونكرشىكتابمثل(1)

الاعجاز:مؤتمراتالىقدمتالمتىالدراصات)والعلمععرفىيتجلى

.(الطبىالاعجاز:وكذلكالقر؟نفىالعلمى

اث!عاعهاتفقدفيهالمضعةالعنامران:بدايةللكونانيثبتمما(2)

نأيعنىفهذاتدريجياأشعاعهاتفقدالعنا!رهذهأنوطالما،بالتد!لج

امدهنذاشعاعهاكامللفقدتبدايةبلاكانتفلو،بدايةالعناصرلهذه

بدإية.لهااى،ازليةليستالمادةانذلكومعنى.بعيد

والفناهـالتلالهثىالىطريقهافىالموادانتكشفالكيمياءأنكما-

يدلوهذا؟اكبربصرعةالفناءنحويصيربعضهاكانوان،والزوا-ل
نايرونلملعلماءانكما.نهايةلهأنأىابدياليصالكونأتعلى

ولاحياةتكونلنوساعتئذ،نضوبوالىتناقضفىالكونهذافىالطاقة

تزللمالحياةلان،بدايةلهالكونأنعلىدلالةهذاوفى،احياء

تكوتن9ذلكمعنىفانبدايةبلاالكونأنافترضلولأنه،قائمة
.الوجود!نشاطكلولتوقف،بعيدوقتمنذنصباقدوالطاقةالحرإرة

مجموعةوخعهكتابوهو(العلمععرفىيتجلىالله)راجعللتومع

علىمنهمواحدكلاممتدل-الغربفى-الطبيعيينالعلماءاعيانمن

تحرلرهعلىوأ!ثرت.تخصمهفىالعلمحقاثقموظفا،تعالىاللهوجود

لىونثر-صرحمانالدمرد،شالدكتوروترجمة،موثصماكلوفرحوت

الحلبى.هؤسيمة
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،وتوازن،وانضباط،ودقة،حكمةمنفيهرأوالماةقادرةحكيمة

وبعد،واتقانوقصد،وتقدير،وتدبيروثبات،ونظام،وانسجام

والمصادفة.الات!قأووالتخبطوالعشوائيةاللأعتباطض

العلماءبحوثاثمرتهاالتىالحقاشقأو،العلميةالنتائجهذهان

فىيعتقدبأنوالوجدات1الشعوروتملأ،العقلعلىتفرض،الطبيعيين

والجرر،والجمالالكمالبصفاتيتمتعقادرعليمحكيمخالق(لملها

الوجودمظاهرمنومجلىمظهركلفىذلكصورةراواوقد،لاكيف

مجاليه.9

4واطروازدهارهاالعلومهذهنموأنعندناشكولا U.Niسيعمل

والتم!ليم،باللهالايمانم!احةالى-رويدارويدا-الناسسوقعلى

الكريم.لوجههوالسجود،لمه
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تعالى:اللهوجودعنىالاستدلالفىالمتكلمينمنهجنقد

-،قاطبةالمتكلمينعقول"اللهد!بوعلىالبرمعنة))قضيةشغلتد!ل

البرهنهَ،تتصدرهلاالنظاركتبمنكتابعلىتتيأنليندرانهحتى

جدأكبيراجهدابذلوالقد.البارىإثباتأو،تعالىاللهوجودعلى

.(العالمحدوث)اثباتبمحاولةهذهغايتهمالىوتوسلوا،(1)ذلكفى

وحل،عزالبارىوجودلاثب،تطبيعىمنطلقالعالمحدوثفائبات

.أخرىجهةمنبقدمهأوالعاسمبأزليةال!ائلينعلىوللرد،جهةمن

لاثباتتوطئة-العالمحدوثاثباتفى-المتكلمينمعظموأعتمد

الجوهردليل-1:هما؟مشهوريندلميلينعلى-تعالىالملهوجود

والواجب.الممكندليل-02الفرد

42-36ص(التمهيد):للباقلانى:المثالسبيلعلىانظر(1)

.ببيروتالثقافيةالكتبمؤسسة،حيدرأحمدالدينعمادبتحقيق

زاهدبتحقيق(بعدهاوما؟6ص(الانصاف):أيضالهوانظر-

الخانجىءمؤسسة،الكوثرى

الدين،أصول):البغدادىالقاهرعبدمنصورلأبىوانظر-

.بيروتالعلميةالكتبدارطبعة،متفرقةمواضع

160ميوالمتأخرينالمتقدمينأفك!رمحصلةالرازىللفخروانظر-

العربى.الكتابدارطبعة،بعدهاوما

؟66ص(الالهيةالصحائف):السمرقندىالدينلشمسوانظر-

بالكويت.الفلاحنشرة،الشريفأحمدالدكتوربتحقيق،بعدهاوما

نشر(الايجىالدينلعضد(3الكلأعلمفىالمواقف):وانظر-

بعدها.وما25؟ص.بيروت.الكتبعالم

الاممتاذة.بتحقيق،80-76ص،الادلةلمع:الجوينى:وانظر-

.م؟965للتأليفالمصريةالدار،حسينفوقيةالدكتورة

.30-29ص(لملاعتقادفىالاقتصاد):الغزالىوانظر-

21،13،43ص(أشوحيد):الماتريدىمنصورأبووانظر-

خليف.اللهفتحالدكتوربتحقيق
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:والعرضتجوسكلردليق:اولا

كثيرعنهأخذهوفد،المعتزنىالعلافالهذيلأبىالىينسبوهو

الأجسامأنعلىالدليلهذا!يقوم.والأشاعرةالمعتزلةمتكلمى.طق

والأعراض،بنفسهاقامتمافالجواهر،واعراضجواهرالئكنغسم

ومن،متحولةمتغيرةافىعراضوهذه.بالجواهربل،بنفسيتقوم+ا

زمهلاوما،للجواهرملازمةالحادثةالأعراضوهذه..حادثةهىنم

لتغيرهاحادثة!الأعرافأنوبما.مثلهحادثايكونأنبدلاالمحادث

الحادثلازموما،لهاالأعراضلملازمةحادثةالجواهرأنوبما4وتحولها

،حادثانوهما،والأعراضالجواهرمنتتألفالأجسامأنوبما..دثله

المحدثوهذا..يحدثهكحدثمنلهبدلاحادثوكل.حادثةادجسامفا

تعالى.اللهحو

برهان!قدمواأنهم،ذكروهالذى2اللغز)بهذاانهمالمتكلمونوظن

.اتعالىاللهوجودبهاثبتواقدوأنهم،قاطعابقينيا

المتكلمينأنفى(مدكورإلحميدعبدالدكتورأخينا)معلنتفقوانا

نأ-الفجةالطريقةبهذه-رامواانهماذ!ثريمْةنبيلةغايةقصدوافد

تعالى.اللهالىم!تقر-وجودهواستمراربدايتهفى-الكونأنببينوا

هذهوأن،مستمراخلقاالأشياء-تخلقالئىهىتعالىاللهقدرةرأن

يوفقوالملكنهم،(1)واحدةلحظةاللهقدرةعنتستغنىلاالمخلوقات

ووظفوا،متعرجةوعرةطريقةفسلكوا..الوسيلةاختيارفى

علىمعتمدةبراهينهمتكنولم،يقينيةوغير،مسلمةغيرمقدمات

ومن..الكرلمالقر؟نادلةعليهااعتمدتالتىالحسيةالبدهيةالمقدمات

حدعلى..(2)،،العقلنيوباطلالمثرعنيمبتد!*بدليلجاعواثم

تيمية.ابنتعبير

ها.بعدوما75ص..مذكرات(1)

.6صالوصولمعارج(2)
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التىالدلالاتعن-اللهوجوداثباتفى-المتكلموتأعرضد!ل

الطريق،بهمفانقطع،الفلاسفةوقلدوا،رسلهبهاتعالىاللهبث

أئص،انتقدهمثمومن.العقلنيباطلالنتر!فىمبتد!بدليلوجاءوا

،(2)الحفيدرلهثدوابن.(1)الأشعركاالحسنابى3ام*رامثا!العلماء

.(4)وغيرهم(3)تيميةوابن

برهانهمفىالمتكلمينالىوجهالذىالنقدضوبتلخيصويمكن

يلى:فيماهذا

ولذلك.ةدي!علاأصولأهممنتعالىاللهبوجودالايمان"(1)

يمكنبديهيةومقدماتواضحةبراهينعلىفيهالحديثيقومأنينبغى

وطريقة.عناءبلالهاوالتسليمبهاالاقتناعويمكنمشقةبلافهمها

واضحةغيرمقدماتعلىتعتمدلانها؟الشرطلهذافاقدةهذهالمتكلعين

جهودمنانفسهمالمتكلمونبقامماذلكعلىوالدليل.يقينيةوغير

فقد.الطرلقةهذهعليهااعتعدتالتىالمقدماتصحةلاثباتمضنية

علئثانيابرهنواثم،أولاالأعرأضوجوداثباتعلىالبرهنةالىاضطروا

ئم،الأعراضمنتخلوالاالجوإهرأنعلىثالثابرهنواثم،حادثةأنها

مضطرينوكانوا.حادثالحوادثمنيخلولاماأنعلىرابعابرهنوا

الجليندمحمدالدكتورالأستاذنشرهاوقد(الثغرأهلرسالة)(؟)

بعدها.وما-54ص(والجماعةالسنةاهلاحول):بعنوان

بتحقيق،الملةأهلعقائدفىالادلةمناهجعنالكشف:رشدابن(2)

.،قاسممحمودد.ا

علىوالرد)،(المنطقونقض)،(الوصولمعارج)(3)
وغيرها..!الفتاوى)و(والنقلالعقلتعارضودرء)،(المنطقيين

،(الأدلةمناهج)رشدابنلكتابقاسممحمودالدكتورمقدمة(4)

والدكتور،(الكلامعلمفىمذكرات)فىمدكورالحميدعبدوالدكتور

؟.6صتيميةلابن(لتوحيدة)لكتابتحقيقهمقدمةفىالجليندمحمد

14ص(والكونالقر؟ن):ولف.القر؟نعلوممؤمسمةندثربعدهاوما

بعدها.وما
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يقيمْيةليستعليهاأعتمدوااستىالمقدماتن*لكلهالحهدلهداالقيامالى

.(1)المقدماتهذهصحةفىيفلثهممنوجودتليل

،والشبهاتالمشكلاتصعددالىالطريقةهدهتؤدفى)ب(

المىنؤدىأتلا،المشكلاتالطري!ةثمذهتريلأروالمتوقعالمثروصش

ارر:قولهمالطريقةهذهئيهاتؤدىالتىالمشكلاتهذهومن،نرجودها

جميععلىيصدقلاذلكبأنعليهمعترضوثعو؟حادثةكلهالأعراض1

نشاهدلاماأما،منهانفهدهماعلى-ط!ك-بخحلبقبكأر*عراض

الكواكبكحركاتعليهالحكمهذ؟تطبيقنستطيعفلاالبدءذ!محدوث4

علينا-الوجودفىسابقةلأنهاحدوثهانشاهدلمالتىالسماويةرالاجرام

مطردوقانونثابتنمطعلىتسيرلأنهامتغيرةغير-ذلكمع-وهى

عرضالزمانبارْرحادثةالأعراضأنقولهمعلىيعترضكما.يتغير*ر

يتصورالذهنلأن،حدوثهتصورالذهنعلىالعسيرومن،الاعراضصن

قدمتصورالىيؤدىقدوهذا،عليهسابقا؟خرزمانازمانكلقبل

اثباته.المتكلمونيريدماعكسوهو،العالم

دليلعلىاعتراضاتمنرشدابنقدمهمابعضالن!دهذاكانوقد

.(2)ألمتكلمين

دعاناالتىهىفليست،!ثرعيةطريقةليستالطرلقةهذهان)ب(

صلىالرسولعنتثبت،ولمطريق!،عنبهالايمانالىورسولهألله

الأمةسلفيعرفهاولا،والتابعينالمصحابةعنولا،وسلمعليهالله

يدلالطريقةهذهمصدرعنوالبحث.السلامعليهالرسولبسنةالآخذون

.فردةجواهرالىالجسمتقسم،يونانيةنظريةعنماخوذةأنهاعلى

الطرلقةوهذه(م.ق.361)ديمقريطسبهاال!ائليناشهرومن،

وبعضهم،يثبتهافبعضهمأنفسهمالفلاسفةبينخلافموضعكانت

وهبة.طبعة؟22الى94عنلملخمسةالاصول!ثرحمثلاانظر(؟)

Yالأدلةمناهج(2) ، Ifsفى\.
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(2)العالمبقدمالقولالى-اصحاب!اعند-تؤدىأنهاثم،(؟)ي!ثيها

النظرية.هذهالىالاستنادوراءمنالمتكلموتأرادكماالعالمحدوثالى*د

موضعليستالاستدلالفىالطريقةهذهانسبقماعلىيترتب(د)

بها4والانتفاعفهمهاعنلعجزهمالناسعامةلاقناعتصلحلالأنها؟قبول

هذنىتصلحلاثم.معقدةومقدماتغامضةمصطلحاتمنفيهامابسبب

يق!نية.ليستمقدماتهالأن؟البرهانوأهلالخاصةلاقناعأيضاالطرلقة

عنثفيهامشكوكنظريةالىيستندواأنالمتكلمينمنيقبلفهل

ادلتهممندليلالتكونالعالمقدمالىمؤديةذافالوقتفىوهىاصحابها

علىيعتمدواانبالمتكلمينالاولىيكنالمثمة3تعالىاللهوجودعلى

.(r)!3والاقناعالوضوحعلىتقومالتىالكريمت1القرأدلة

والواجب:الممكندليل:نانيا

ابىعنداثرهرؤىوقد،الجوينىالىالدليلهذارشدابنينسب

الدليل.هذاوخلاصة.(4)قبلمن(ص333ت)الماتريدىمنصور

،اذا.ومرجحمخصصالىيحتاجممكنوكل،ممكنالعالمان"

تعالى.اللهوهو،ومرجحمخصصالىبحاجهَ-ممكنلانه-كالعالم

مقدماتهبعضلأن.برهانياليسأنهالدليلهذاعلىعيبوقد

تحكمهالكونأتعلىالقائمللعلممصادمايبدوانهثم،اختلافموضع

عليهايتاسسالتى(الامكانزفكرةينقضوهذا(مطردةثابتةقوانين

الوضوعمنلهوليس،لهثرعياليسانهذلككلالىيضاف.الدليل

كذلك.نحنفيانهاحزموابنالنظامبأنونذكر(1)

.40-38كرميوم!فذاش!اللاليونانيةالفلصفةتاريخ(2)

7-76ص(مذكرات)مدكورالحميدعبدالدكتورعن(3) A.

والفلاسفةالمتكلمينبينحوار،الألوسىحسام.دانظر(4)

و؟راوهالماتريدىمنصورابو):المغربىعلىوالدكتور،169ص

.!؟985،وهبةمكتبة،؟32ص(الكلامية
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تعالى،باللهالايماررقضيةفىالأمثلالدليليجعنهماواليقينيةوالبداحة

والم!ارابى،ا!يسابنبهقالوقد،ال!لاسفةمخلفاتمنالدليلهذاأنكما

فهو.Lacلاذمريرانقداالمغدادىالبركاتوأبوتيميةوابنرشدابننفه9

برهانيا.ولالهثرعياليسكونهفى(والجواهراقىعراضدلميل):سابقهستحق

ولا،ورأئه!اطائللاالمتكلمونبذلهالذىالجهدأنيقالأتيمك!ربذلك

تورثالتىالبرهانيةالواضحةالشرعادلةعنلاعراضهمالاذلكوما؟فيهعناء

العقلعنفضلا؟كلهالملانسانيةالكينونةوتملأ،والثقلاوالاطمئنان!ليقين

مبتدعة!)اللهوجودعلىالمتكلمينفأدلة،ذلكوعلى.والقلب

5(العقلقباطلة005لملشر!

(تلايماا-11م)
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تعالىاللهتوحيد:ثانيا

الاملامية:العقيدةخصائصابرزصاالتوحيد-1

؟(تعالىاللهتوحيد):الاسلاميةالعقيدةخصائصابرزما

ماالخلائقكافةيعتقدهاالتىالعقائدسائرعنتميزتوبه،عرفتفبه

التوحيد(ع!يدة):لا!يفعليهاعلماالتوحيدصارحتى(المسلمينغير

.(الاسلاميةالعقيد؟):بذلكويراد(التوحيدديانة)و

غيرنيتعالىللهصحيحكاملحقثحيمد7اليومالعالمفىوليس

الخالدةالاسلاميةةدي!علاهذهاسسأهممنفالتوحيد.الاسلاميةالعقيدة

كانواذا.(؟)وميزاتهاخمماثصهاأهمومن،لعبادهالملهارتضاهاالتى

علىيتعرفاتانسانكلعلىبل؟مسلمكلعلىفينبغى،كذلكدلك

وان،ويقينااعتقادانفسهفئ-يحققهوأن،المقصودالتوحيدحقيقة

.بمقتضاهحياتهنييسلك

واقسامه:التوحيدحقيقة-2

سبحانه:هتوحب:باللهالايمانيقت!

والوهيته،-2،ربوييته-؟نيتعالىاللهتوحيدمنبدفلا

ن1يكلتقدحتى،حقاباللهمزمناالعبديكونولا.رصفاتهوأسمائه-3

فىالتوحيد)عنمحاضرتهفىكوننجالكاردينال8ذكرمااما(1)

ديانتان(الحاليتين)واشمرانيةاليهوديةأنالىوذهب(المعاصرالمعالم

لىالتوحيد):لهانظر.واقعأممملمغيرفهو،الاسلاممثلموحدتان

عبدهمحمدالشيخرسالةوراجع(1965القاهرةنشرة(المعاصإلحالم

.(التوحيدحقيقة)النورمىالزماتبديعورسالة(التوحيد)
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الحسنى،الكمالوصفات،والألوهية،بالربوبيةمتوحدمنفردتعالىالله

جازماععيقاايمانايؤمنأنلابدالعبداناى.العلىالجلألواسماء

مالكولا،غيرهربولا،ومليكهشءكلربتعالىاللهبأنيمقينيا

وصفاته،أسماثهفىالكاملوأنه،غيرهالهولاء!ثلكلواله،حواه

سبحانه.غيرهـ،-فيها-كاملولا

الربوبية.توحيد:أحدها؟أنواعثلاثةيتضمنالتوحيدفان

الالهية.توحيد:ثانيها9

.الصفاتوAL"illتوحيد:وثالئها

ومليكه،،العالمربأنبمعنى:الربوبيةفتوحيد(1)

الفطرجبلتالذىسبحانهالربوهو،اثنينولميس،واحدوصانعهرخالقه

به.الاقرارعلى

وملكهم،بخلقهمالمتفرد-سبحمانهأنه:تعنىلخلقهاللهوربوبية

...شئونهموتدبير

هوتعالىاللهبأنوالاعتقادالاعتراف:يعنىالربوبيةفىاللهفتوحيد

والتغيير،،والتدبير،نجالخلقالمطلقالمتصرف،الكونفىالمطلقالفاعل

يشاركه!لاالخ..والامافوالاحياء(والن!ص،والزيادة(ترالتسيير

.سواهأحدوتصرفهفعلهأوملكه

ورازقهم،،رضارهم،ولالهحهمةومالك!مم،الخلقخالقهووحدهفالثه

قال:كلهالأمرولهالخلقوله،ومميتهمومحييهم،دعاثهم؟ححيب

.(؟)(االعالمينرل!القتباركاللأمرواالخلقلهالا)،ن!سهعنسحانه

.45!الأعرا(1)
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ألربوبية:بتوحيدالايمانعلىمفطورهَالقلوب_3

الاقرارعلىوجبلت،لمشركون1بهاعترفالتوحيدمنالنوعوهذا

صيغةفىالرصلالسنةعلىن2القرفىذلكسجلوقد،الفطرجميعبه

:الانكارىالاستفهام

.(1)كهوالأرضالسمكاتفاطرشكالهانيلز

.(2)"اللهليقولنرض919المسمواتخلقضاسالتهمولئن"

.،(2)*الهليقولنخلقهممنسالتهمولئن"

معروفةطاثفةنقيضهالىيذهبولم..فيهريبلاحقالمتوحيدفهذا

مفطورةكونهامناعظمبهالايمانعلىمفطورةالقلوببل،دم1بنىمن

الصانعبانكاريتظاهرمنوان..(4)الهوجوداتمنبغيرهالاقرارعلى

فرعونعناللهقالهماوتصديق،عليهاالمجبولفطرتهيعاندوتجاهله

م!بحانه:المافكبالخالمقيقرواولمجحدواالذينوقومه

.(5)كهْوعلواظلماانفسهمواستيقنتهابهاوجحدوالز

الصانع(بانكاروتظاهرهتبهلهعرفمناشهرفرعونكارْروقد

.01هيمابرا(1)

.25لقمات(2)

(r)87الزخرف.

الاخيرينالقرنينفىنراهالذىوالالحاد؟7صالطجاوية!ثرح(4)

للمنهجمباشرةثمرةهوانما(وجحدهالمالكالصانعالخالقانكاراى)

الذى-الالحادهذلم،اللينينيةالماركسيةالفلسفةفىتبلور(الغربىالمادى

الانسانيةفىيعرفلم-العمئرين0القرتفىالعالمسكانئلثمناكثرخم

عنادالحادفهوذلكومع..الطاغيةالبشعةالحهمورةبهذه،قبلمن

.للفطرةومكابرة

.؟4النمل(5)
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علمتلقد":موم!لهقالكما،الباطنفىبهمستيقناكانقدذلكومع

.(1)!كبصائرضر"اوالسمواتربالاهؤلاءانزلما

تعالى:قوله،بالربوبيةالاقرارفطريةعلى-كذلك-يدلومما

؟وا!بصارالسمعيملكامن؟"رض1والسماءمايرزقكممطقل*

ا"مر3يدبرومن3الصمنالميهـتويخرج،الميتمنالصيخرجومن

.(2)الله:فسيقولوت

(2)"الهسيقولون؟العظيمالعوشوربالسبعالسمواتربمنقل*

ويعترف،وخصائصهاالربوبيةبصفاتتتعلقالأسئبةهذهكل

.8وحدتعالىلهـهكلهابأنهاالممثركون

تكادولا،الافصاحجدالتوحيدمنالنوعهذاعنالقر؟نأفصحوقد))

بأنواعى!ثوصلةمنلهلما،البالاشارةأوذكرهمنتخلوسورهمنسورة

بالعبادةاليهبالتوجهوحدهالجثيرهوالمدبرالخالقلأن،الاخرىالتوحيد

والذكر،،و،الشكرلنحمد،وحدهالمستحقوهو،والخضوعوالخشوع

تكوتأتتممحلاكلهاوالعبادة.ذلمكوغير،والخوف،والرجاء(والدعاء

.(،)(1كلهوالأمرالخلقلهلمنالا

بصفاتوحدهالجديرهوالمدبرالمالكالخالقفاناخرىجهةومن

العالمين،لربالاتكونلاالصف،تهذهلأن،والكمالوالجمالالجلال

بصير،ولا،سميعولا،بصليسلمنوالملكالربوبيةثبوتيستحيلاذ

.(5)وافعالهأقوالهفىحكيمولا(يريدلمافعالولا،متكلمولا،قادرولا

.؟.2ءالاسرا(؟)

.31يونس(3)

(r)87المؤمنوت.

وانظر:15-14ص(الايمان):ياسيننعيممحمدالدكتور(4)

المنسوبكبر91الفقهعلىالقارىعلىوشرح،395ص5بالطبرىتفسير)

.(9صحني!ةأبىللامام

حصبنالمرحمنعبدلملشيخ(التوحيدكتابمثرحالمجيدفتح)(5)

.13ص(الشيخل1
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الله،حمدمقامفىالتوحيدمنالنوعهذايسوقالقرأنفانثمومن

وأصمائهالجليلةصفاتهبيانمقام!و،لهوالاصتصلاموالانقياد،وعبادته

الحسنى:

تعالى:يقول،الحمدمقامففى.

ربالسمواتربالحمدفللهدر،(؟)،،العالمينربدئهالحمد"

.(2)،،العالمينربالأرض

وجل:عزلهوالاستسلامالانقيادمقاموني.

.(3)كهالعالمينلربلنسلموأمرنا،الهدكاهواللههدىانقل*

وجل:عزقالاليهالقصدواخلاصدنهالتوجهمقامفى09

.(t)*العالمينربدهومماتىومحياىونسكىصلاتىانقل!)

الكريم.ن1القرفىكثيرذلكوغير

للصمواتخلقهفىالمتعثلةوجلعزاللهربوبيةبينالقر؟نيجععكما

الحسنىاسمائهويين،عليهماوقيوميته،لهماوملكهفيهماوماوالأرض

تجد:(255البقرة)الكرله!؟يةبتدبرذلك!واقرأ،العلىوصفاته

،القيوم،يموتلاالذىامحىوحدههووالأضالسمواتخلقالذىأن

.(5)العظيمالعلى،الحفيظ،العليم

ر!لادائرةمنالعبداخراجفىالربوبيةتوحيديكفىفهل:وبعد

والتوحيد:الايماندائرةالىوالمثرك

وربهلهثىءكلخالقاللىبأنيقرونكانواالم!ثركينأنالحاصل

لملآنهم،الشركمسمىعنيخرجوالمبربوبيتهاقرارهمومع،ومليكه

.2لفاتحةا(1)

.63الجاثية(2)

.17الأنعام(3)

.163الأنعام(4)

.17-16ص(الايمات)(5)
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المثانىالنوعيتضمنهالذى،اللهالاالهلا:المسلمقولمعنىيحققوا

جاعتلاجلهوالذى،القر؟نرحىقطبهوالذى"الألوهيةتوحيد"

يتحققوبه،والعقابألثوابيكونوعليه!الك!بوانزلت،الرسل

.(1)دثهالديناخلاص

يوحدونهولا،ء!شكلوخالق،ء!شكلربالنْهبأنيقروتفالذين

أسمائهفىيوحدونهرلا،العبادةنيكيرهمعهفيهثركون،ألوهيتهني

يخرجهمولا،ينفعهملا(الربوبيةتوحيد)التوحيدهذافان،.ة.وصفاته

منالنو!بهذامقرينكانوافالممثركوت،الايماندائرةالىالكفردائرةمن

-غيرهمعهعبدواولكن-!ثىءكلخالقوحدهاللهأنأى،التوحيد

أسمائهفىيوحدوهولم،ألوهيتهفىاللهيوحدوالملأنهم.مشركينفظلوا

تعالى:قال،كلهابهايؤمنو؟لمأو،بعضهافجحدوا،وصفاته

.(2)،،م!ثركونإثهمالابالنهاكثرهميؤمنوما،،

الكريمة:ةيَال؟هذهفىمجاهدقولالطبرىوينقل

باثه:ولهثركهم.ويميتنا،ويرزقناخلقنااللهان:قولهمبالثهايمانهم

.(3)غيرهمعهعبادتهم

أعياتمنجماعةعن-تمسيريهمافى-كثيروابنالطبرىوينقل

،وقتادة،والشعبى،وعطاء،ومجاهد،عباسابنمنهم)السلف

خلقمن:تم!سألهم))لهمقه(اسلمبنزيدبنالرحمنوعبد،والضحاك

!(4)(1!غيرهيعبدونهذامعوهم.الله:فيقولون؟والأرضالمسموات

ولك!،الخلبئعلىوربوبيتد،-الخالقينكرونلاالعبادفمعظم

مجموعضمن260ص(والسيئةالحسنةرسالة)تيميةابن(1)

.دولاقطدكة63ص2بالسنةمنياج،البلاتينشذراتبعنوان

.106يوسف(2)

(r)287ص؟6بالطبرىتفسير.

YAVص16بالطبرىتفسير(4) - VAI2بكثيرابنت!سير

7صالطحاويةوراجع،494ص A،؟82ص؟بالغزالىواحباء.
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الخالقرلوبيةينكرومن،(1)وجلعزاللهغيرعبادتهممن!رهممعظم

!لخاصمههفطرتهيعاند:ى1،باطنانفمطاستيقنتهما-ظاهرا-يجحد

ويحاريها.

ا"لوهية:توحيداما(ب)

فتوحيد.المعبود:اى(انألوه):هواللغةفى()كاناذا

هىبهاالمأموروالعبادة).بالعبادةسبحانهافراده:اذامعناها!لوهية

j1ولالخفخكمالمعدهالحبكمال cالمحبةغايةمع،دهالذلغايةهى

جميعا،المعنيينبهذينالاوجلعزاللهعبادةتصحولا،ممبحاقلمحه

الىأحباللىيكونانيجبوانما،تعالىالهعبادةفىاحدهمايكفىولا

.(2)"لهث!ءكلمنعندهعظم1و،ء!ثلكلمنالعبد

،وحدهتعالىدلهالعبوديةاخكص:ومعناهمبناها"لوهيةفتوحيد

صبحانه،لغيرهمنهانيءيكونلابحيث،وظاهره!باطنها!

،والخوف،المحبةدلهفيخلص،غيرهيعبدولا،وحدهاللهيعبد:فالموحد

وجميع،والخضوع،والتذلل،والطاعة،والتوكل،و(الدعاء،والرجاء

.(3)وأشكالهاالعبادةأنواع

الربوبية،توحيد-لضورةب-يتضمن(الالموهيةتوحيد)و

فىدلىالعبدتوحيدأن:أى.العكسوليس،والصفاتالأسماءوتوحيد

ألوهيته.فىتوحيدديعنىلا،وحفاتهوأسمائهربوبيته

ليسالنوعهذاانالا،ربوبيتهفىاللهتوحيدوجوبفىجدالولا

التوحيطبينالفرقمناطولا،والكفرالايمانمناطهووليسالواجبكل

الدكتوربتحقيق؟72صتيميةلابن(التوحيد)كَتابراجع(1)

الرسالة)و(ال!رقارْر)فىمتفرقةمواضعتيميةلابنوانظر،الجليفمحعد

.(التعارضدرء)و(ال!تاوى)و(الواسطيةالمعقيدة)و(التمرية

؟.9صوالتدمرية،29مى،العبوديةرسالة:تيميةابن(2)

.2ب129-128ص،الملهفاناغاثة:القيمابن

.20صالايمات(3)
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.(!)موحداالمرءيكونبهالاقراربمجردوليس(والكفروالايمات،والمشرك

هو"ان!بيقرالذىفهو:ألوهيتهفىاللىيوحدالذىالعبدأما

والمفاتالحممنىا"سماءلمهوفين،وحدهللعبادةالمستحق،وحدهالخالق

الخالقالربلغيريكونلاالعبادةاخلاصلان:غيرهفيهايشاركهلاالعلى

.(21نقصفيهلمنيكوتولاألمالك

أولهمنابتداءقومهالىرسولكلدعوةهو:الألوهيةفتوحيد

تعالى:قال،وسلمعليهاللهحلىمحمدالىألمرسل

(2)*الطاغوتواجتنبوااللهاعبدواانرسولاامةكلنيبعثناولقد،،

أن!الاالهلاانهاليهنوصالارسولمنقبلكمنأرسلناوما،)

.(،)*فاعبدوت

اعبدو\):لأقوأمهميقولواأنوشعيباوصالحاIوهودنوحااللهوأمر

.()آه*غيرهالهمنمالكمالله

التوحيدمنالنوعهذابيانعلىتركزيجدهاالكتابيات1يتدبرومن

بالتحققالاالعبدايمانيختحققولا،الايمانمناطلانه،عليهوالاستدلال

وعملا.قولاله

،ومحورهومدارهومرتكزهالايمانمناط(الألوهيةتوحيد)كانولما

وارسلت،الانسانخلقاجلهومن،وباطنهوظاهره4و؟خرهالدينأولكان

وعليه،والم!ثركينالموحدينبينالفارقوهو،الكتبوانزلت،الرسل

نيعر!ثل!اما:بهيكاتلمصاكات،ةرخَالاوالأولىفىوالثوابالجزاءع!ي

.بغيرهأقرواتحتى

)التوحيد(تيميةابنلكتابالجيدةمقدمتهفىالجليندمحمد.د(1)

.أخرىومواضع،59-58ص

مواضعفىنعيممحمدللدكتور(الايمات)و،الطحاوية(2)

.24-19صصاعت!رقة

.36النحل(3)

.25الأنبياء(4)

.65وا"عراف،61هود،23المؤمنون(5)
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والبرهنةوتوضيحهب!قريرهالكريمن1القرعنىذلككلاجلومن

التوحيد.منالنوعهذافىكان،وقعلملذىال!ثركفالب*ن،عليه

جميععلىمشتملة(اللىالاالهلا):(التوحيدكلمة)كانتولذلك

وتوحيد،الربوبيةتوحيدمنكلويتبعه،الألوهيةتوحيد:التوحيطانواع

all)معنىن1ذلك:والصفاتالأسماء -Iاله.الابحقمعبودلا:(الهالا

.والصفاتالاسماءوتوحيد،الرلوبيةتوحيد-بالضورة-يتضمنوهذا

الإلوهية:توحيدمقتضياتمن-5

الحب،فىللندامنالموًيتخذفلا،وجلعزدلهالمحبةاخلاص-؟

ومنت،وجلعزاللىحبعلىالمحبةفىيقدمهأو،اللىيحبكمايحبه

اشد1منواوالذين،اللهكحبيحبونهمأنداداالهدونمنيتخذمنالناس

.(1كااللهحبا

يحبكمايحبهندااللىدونمنالعبديتخذانالظاهرالشركفمن

والأبناءوالآباءالنفسحبعلىم!طوراالانسانكانواذا،وجلعزالله

دلىالعبوديةاخلاصفان،الفاخرةوالمساكنوالأموالوالأوطانوالازواج

فوقاللهحبيكونأنالمطلوبوانما،الفطرةهذهعلىالقضاءيعنىلا

دكه،حبهيقتضيهماينفذوأن.الدنياهذهفىشخصوكلء!ث!كلحب

الدنيا،الحياةهذهفىيحبهء!ثيأوشخصأىمعتعارضوانحتى

تعالى:قال

وعشيرتكم،،وأزواجكم،واخوانكم،وابناؤكم،1باؤكمكانانقل*

أحب،ترضونهاومساكن،كسادهاتخشوتوتجارة،اقترفتموهاوأموال

،بامرهالهياتىحتىفتربصوا،سبيلهفىوجهاد،ورسولهاللهمناليكم

.(2)*الفاسقينالقوميهدىلاوالله

.561البقرة(1)

.24التوبة(2)
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تعالى:قال،والرجاء،وألتوكل،بالدعاءوحدهاللهالىجهالض-2

اذافانكفعلتفان،يضركلا9ينفعكمالا4u1ن،ادمنتدعولا،،

.(t)،»الظالمين!ا

.(2)،،مؤمنننكنتمانفتوكلواالهوعلى"

اللهسبيلنيجاهدواوالذين،هاجرواوالذين،منوا1الذينان!،

.(3)اللهرحمةيرجونأولئك

الله:الاالمؤمايخمثسالا-3

بمشيئهاتخرلاتعالىاللهمخلوقاتفان:تعالىاللهغيريخاففلا

والأجل،اللهدِمبالرزقوأن،ضر"ولانفعالنفسهاتملكولا،وقدرتها

تعالى:قال.اللهبيد

.(د)،،فارهبوتفاياى"،

رادفلابخيريردكوان،هوالالهكاشففلابضرالهيمسسكوات،،

.(5)*الرحمِمالغفورهو9،عبادهمنيشاءمنبهيصيب،لفضله

فهذه،العباداتصنوفكافة!وحدهتعالىاللهالىالتوجه-،

الله،غيرفيهايشركولا،وحدهدثهخالصةتكونأنيجبالعبادات

تعالى:قال

وشا،يشاءلمنذلكدونماويغفر،بهيشركانيغفرلااللهان،،

.(6)*بعيداضلالاصلفقدباللهيثصرك

.106يونس(1)

.23المائدة(2)

ء218البقرة(3)

.51النحل(4)

.؟7يونس(5)

نعيم،محمدللدكتورالايمانكتاب:انظروللتوسع116النساء(6)

ممابق.سيدللخميخلعقائدوةالجزاثرىبكرلابى(المؤمنعقيدة)و
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.(1)الألوهيةتوحيدمقتضياتبعضهذه

:والصفاتا"سماءتوحيد(ب)

اجمالا--متصفسبحانهاللهبأنجازماايماناالعبديؤمنأنوحقيقته

فى-متفردوأف،ىه!نلاصفاتكلعنومنزه،الكمالصفاتبجميع

.الكائنات،جميععن-هذا

تا!صلابكل-التفصيلعلى-متصفتعالىالدّبأنيؤمنوأن

وأ،كتابهفى،العليةذاتهبهاسمىأو،نفسهبهاوصفالتىوالأسماء

وسلم.علباللهصلىرسولهبهاوصفه

واالكريمن1ر!لابهورد،أسماوصفةكلدئهيثبتأنالمؤمنعلى

بنفىتعطيلهاولا.معانهمهاأوألفاظهاتحريفغيرمن،المطهرةالسنة

لها،معينةكيفطةواثباتكنههابتحديدتكعيفهاوللأ،اللهعنبعضها

.(2)المخلوقينبصفاتتشبيههاولا

:والصفاتاللاسماءتوحيدلتحقيقمطالبثلاثة

الأمهمماءتوحيدفىمطالبثلاثةالشنقيطىالأمينمحمدالعلامةويحدد

أسماثفىربهموحدايكنلممنهاواحداتجاوزاوتجاوزهامن،والصفات

وهى:،وصفاته

نقص.أىوعن،الخلقمشابهةعنتعالىاللىتنزيه:؟

والسنة،القر؟نفىالثابتةوص!اتهالحعمنىاللهأسماءبجميعالايمان-2

تعطيل.أو،لهاتحريفاو،نقصاوزيادةدون

.(3)الضاتهذهكيفيةاوكنهلادراكمحاولةاىعنالنظرصرف-3

العبودية()و(التوحيد):كتابىتيميةلابنانظرللتوسع(1)

محمطللشيخ(المصلمعقيد)والجزائرىبكرلابى(المؤمنعقيدة)و

الغزالىء

(Y)(بتصرف)25صنعيممحمدللدكتور(الايمات)راجع.

ممماء91لآياتودراساتمنهج:الشنقيطىالأمينمحمد(3)

.44صوالصفات
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صفاتهمنء!ث!يشبهأنعنالبارىتنزيه:وهوالأولالمطلبودليل

تعالى:قوله،المخلوقينصفاتمنش!يئا

.(1)ن!ء،،كمثلهليس!!

.(2)"الأمثالateتضربواولا،،

.(3)،احدكفوالهيكنولم،

وصفمايناقضماكلعناللهتنزيه،كذلكالأصلهذاويقتم!

!فاتهفىاللهفتوحيد،وسلمعلباللهملىرسولهبهوحفهأو،نثسهبه

،والمكفء،والشريك،والولد،الزوجةعنربهصاالموًينزهاتيستلزم

،والاعياءالنوموعن.،الذلمنوالولى،باذنهألاوالشفيع،والظهير

،والنعاس،والنسيان(وإلغفلة،والظلم،والجهل،والموت،والتعب

النقص.صفاتمنذلكوغير،والتحي!ز

بقوله:حنبلبنأحمدالامامعنهعبرفقد،الثانىالمطلباما

يتجاوزلا،رسولهبهوحفهاو،نفسهبهوصفبماالاإدلهيوحفلا1،

.(4)،(والحديثالقر؟ن

ومن،كفربخلقهاللهشبهمن):البخارىشيخحمادبننعيموقال

وصففيماوليس،كفررسولهبهوصفهاو،نفسهبهالهوصفماجحد

.(0)(،تمثيلولاتشبيه،رسولهبهوصفهاو،نفسهبهالله

والاسماءالصفاتتلكفىيعتقدانالمؤمنمن:الثالثالمطلبويقتم!

بحثولا،كيفيتهاعنسؤالغيرمن،والسنةالقر؟نفىعليهاالمنصوص

،الذاتكيفيةمعرفةعلىمتوقفة،الصفةكيفيةمعرفةلانوذلك،كنههاعن

يسأللا،وجلعزاللهوذات،موصوفاتهاباختلافتختلفالصفاتلأن

.11الشورى(1)

.74النحل)آ(

.4الاخلاص(3)

12صالواسطيةلهثرع(4)

(a).السابق
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بمفياتها،عنالسؤاليصحلا:سدحانهصعاتوكذلك!كيفيتهاأوكنههاعىْ

كيفيةعنسئلواعندما-قالواأنهنمالسلفعلماءمنطاثفةعنأئروقد

والايمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء":العرمثرعلىاللهأستواء

."إررعةعنهوالسؤال،واجببه

كيف:لهقيل؟ادنياسماءالىربناي!رككي!:لههمالسائلأانولمو

نزوله،كيفيةنعلملاونحى:لهقيحل،كيثيتهأعلم*:قالفاذا؟هو

وتابععنهشرعفهو(لمطزصوفة!!يكبا!لمايستلزمالصةبكيفيةالعلماذ

ونزوله،واستوائهوتكلمهوبصرهه!لاسمعكيفيةببيانتطالبفكيف،له

حقي!ة،وجلعزاللهبأنتقركنتواذا.!؟ذاتهكيفيةتعلملاوأنت

فسععه،ء!شيماثلهالا،الكمالتا!صلمستوجبة،الامرنفسفىثابتة

وهو،الامرس!نفىثابت،سبحانه،واستواؤهونزولهوكلامههر!هلو

وكلامهموبعرهمالمخلوق!ينسمعفيهايشابههلاالتىالكمالبصفاتمتصف

.(؟)واممتواؤهمونزولهم

(الاخلاصسورة)والصفاتالاسماءتوحيدعلىن1القرأدلةبينومن

صلىالرسولعنالبخارىثيثفىجاءكما(ن1القرثلثتعدلالتى)

الكريم،القر؟نفى؟يةأعظموهى(الكرله!ى؟ية)وكذلك،وسلمعليهالله

حقهما.واحفظفتدبرهما

وبمناهج،متعددةمنطل!اتعنوصفاتهاللهأسعاءالعلماءدرسولقد

الله،شاءانالبحثمنكوضعهفىذلكمنلهث!ءالىسنشيركما-متفاوته

السلفم!هج،جميعاوأححهاالاطلاقعلىوأسلمهاالمناهجهذهأحكملكن

التالية:للمنا!رالمتضمنوهو،عنهماللىرصى

تحريفعدم،المخلوقبصفاتوجلعزالخالقصفاتتشبيهعدم

الشافعىعنأثرمثلمافيهايقالبل،وتبديلهاتغييرهاأوبتأويلهاالمفات

ودراساتمنهجويراجع،(بتصحرف)آ8-27ص(الايمان)(1)

.23،28،29صالنديةوالروضة،25ص،والصفاتسماء91لآيات
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وأمنت،اللهمرادعلى،اللعىجاءوبما،باله؟منت":عنهاللهرض!

صلى،اللهرسولمرادعلى،اللهرسولعنجاءوبما،اللىبرسول

.(؟)"وسلمعليهالله

ومحاولةللصفاتماكيفيةقعيينوهو،التكييفعدم،التعطيلعدم

أعلم.تعالىواللىالايجازمنبشىءذكرماعلى،كنههااثبات

اصولمثرح):اللالكائى:منهاعديدةمصادرذلكفىراجع(1)

والاما!،(الشعرأهلرسالة):والأشعرى(والجماعةالسنةأهلاعتقاد

اللهعبدتحقيق(الصفاتكتاب)فى(!385تعمربنعلى)المدارقطنى

تحقيق(الدينفىالتبصير)المظفرأبوالاماماللأس!رايينى،الغنيمان

التدمرية()(الواسطية)(التوحيد):تيميةابن،الحوتكمال

فى(!311تاسحاقبنمحمد)خزيمةوان(ال!تاوى)(العبودية)

الذهبى،هراسخليلعحمدتعليق(الربصفاتواثباتالتوحيد)

المكتب،الألبانىالدينناصرالشيخاختصار(الغفارللعلىالعلو)

جلالربصفاتفىلنصيحةة)الواسطىابراهيمبنأحمد،الاسلامى

ذلكوغير،الأكبرهق!لاو!ثرع،الطحاويةوشرع.الاسلامىالمكتب(وعلا

حسنالامامورسائل،للحليمى(المذلهاج)و،ىرجَالل(الشريعة)مثل

رم!ائل!مجموعضعن)للشركانى(السلفمذاهبفىالتحف)و،البنا

نعيممحمدللدكتور(الايمان)وكتاب.حجاجاللهعبدندثره(ةدي!علا

منه.وأفدنااليهرجعناوقد،الايمانأصول!نافعتلخيصوهولاسين
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وصفاته.الحسنىالهاسماء:ثالثا

الحسنى:اللهاسماكل(1)

وقد،بجلالهتليقو!مفاتبأسعكلاءخلقهالىوعلاجلالخالقتعرف

..!ثريفحديثفىالحسنىاللهأسماءوسلمعليهالنَهصلىالرسولذكر

وسلم:عليهالهحلىاللهرسولقال،قالعنهاللهرض!هريرةأبىعن

دخلأحصاهامن-واحداالامائة-اسماوتسعينتسعهَلئهات)

منأى0(1)(حفظهامناروايةوفى-(الوتريحبوترانه،الجنة

علىوالمحافظة،مراعاتهاواحسن،بهاوأمن،معانيهاوعقلعرفها

الجنة.دخل،(2)وجلعزالربمعاملةنيحدودها

عليهم:وزادالترمذىورواه

،القدوس،الملك،الرحيم،الرحمن،هوالااله1الذىاللههو*

الخالق،،المتكبر،الجبار،العزيز،المهيمن،المؤمن،العلام

(الفتاع،الرزاق!،ألوهاب،القهار،الغفار،المصور،البارىء

،المذل،لمعزا،الرافع،الخافض،الباسط،القابض،العليم

الحكيم،،الخبير،اثلطيف،العدل،الحكم،البصير،السميع

لمقيت،ا،لحفيظا،لكبيرا،العلى،الشكور،الغفور،العظيم

لحكيم،ا،اسعلوا،لمجيبا،لرقيبا،لكريما،لجليلا،لحعميبا

لمتين،ا،القوى،الوكيل،لحقا،لشهيدا،لباعثا،لمجيدا،لودودا

المميت،،لمحيىا،لمعيدا،ىءلمبدا،لمحمىا،لحميدا،لثلىا

،لقادرا،لصمدا،حدائوا،،جدلماا،جدالوا،لقيوما،لصا

لى،الوا،طنلباا،هرلظاا،خرلآا،لأولا،لمؤخرا،ملمقدا،لمقتدرا

الملك،مالك،الرؤوف،العفو،المنتقم،التواب،البر،المتعالى

،الضار،المانع،المغنى،الغنى،الجامع،والاكرامالجلال9ذ

ومسلم.البجارىرواه(1)
كتاب(!458تالحسينبناحمدبكرأبو)البيهقى(2)

.6ص(والصفاتسماء61)
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كا.الصبور،الرفميد،الوارث،الباقى،البديع،ىالهاد،النور،النافع

الحسنى:ا"سماءهذهبعضمعانىمن

بالفضائلوالممدوح،والنقائصالعيوبمنالمطهر:القدوس-

والمحاسن.

ءالعيوبمنالسالمأو،لخلقهالأمان:السلام-

عذابه.منلهموالمؤمنلخلقهوعدهالمصدق:المؤمن-

الرقيب.الشهيدأو،المتعرفالمسيطر:ا!لهيمن-

الغالب.القاهر:العزيز-

العظمة.بصفاتالمتفردالخلقسفاتعنالعالى:المتكبر-

.لأوامرهالمنفذ:الجب!ار-

بارىء:يقال،اظهرالروحذىخلقفىوهو،الخالق:البارىء-

.والأرضالسمواتوخالقالنسم

.العار!العالم:المقيت-

لخلقه.الكافى:الحسيب-

ا"ثيماءمن-ء!ضيفوتفلا،بعنمهء!ث!كلاحيىالذىهو:المحمى-

ولطفه.ببرهعبادهعلىالمتعطف:البر-

حكمه.فىالعادل:المقسط-

مصالحهم.الىالخلقيرشدالذى:الرفميد-

منهم.بالانتقامالعصاةيعاجللأالذىهو:الصبور-

فلا،الصفةبهذهموحوفثناؤهجلوهو،افعالهفىالبادى:اعظاهر-

لبوته.وينكر،وجودهيجحدأنمعهمايمكن

قط.مثلهيكنلممامحدثوهوالمبدع:البديع-

.و؟ثارهبأفعالهيدركولكنيحسلاالذى:الباطن-

وعلا،جل،يريدبمايدبرهخلقهمنء!ث!كلعلىالقائم:القيوم-

.زوالبلاالدائمالقائم:الخطابىوقال

ارزاقهمفى،الخلقكلوسعتالتىالشاملةالرحمةذو:الرحمن-

والصالح،والكافرالمؤمنوعمت،ومصالحهممعايشهمواسباب

والطالح.

(الايمات-12م)
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(؟)(رحيمامنينبحالموًو!ات)لقولهبالمؤمنينخاص:الرحيم-

وأنتسعين:التسعةعنالزائدةالحسنىالأسماءابعضى

تعالىدثهأخرىبأسماءنبويةوأحاديث،قر؟نية؟ياتوردتقد

اسما.والتسعينالتسعةهذهعنةكأياد

البديع)و،(المنان)و،(الحنان):الحسنىا*سماءكمذهومن

"(الطولذو)و،(الكفيل)و((اخيثا)اسموردركذلك

.(r)ذلكوغير..(التادق)

محنيدكرناماسوىأسماءئطؤهجلودثه)):الحليمى3ام*دا-ل

."الخ...(الفرد)و،(المعارجدو)و،(العرشذو)

رإدوماوالتسعينالتسعة-كلهاالأسامىوهذه..)):البيهقىوقال

عليهاللهصلىاللهكأسولاحاديثسائروفى،تعالمىاللهكتاب!!،حَليها

!،تعالىاللهيمحاءانمواضعهاالىنشيرونحن..دلالةأونصا:!سلم

جملت!افىل!!ديلمماالهاونضيف،ايزخمماءاهذهمعانىأبوابجماع

دث!العلماءبعضأحمىوقدهذا.(3)(((الترعذىحديثفىي!صد)

الحسنحتاللهأسماءمعانىععرفةفىالتونسعو43/الأحزابسورة(؟)

بعدها،وما؟87ص؟ب(الايماقْشعبفىالمنهاج):الحليمىللامامانظر

بعدها/وما4ص(والصفاتالأسماءكتاب!:البيهقىمام*ىلا:وأنظر

الرؤو!عبدطهنشرة(الحس!ىاللهأشكلاءنئرح)إلرارْىرخ!لاكتابوانخلر

الاعتقاد!كذلكالبيهقى،5*بهاوسكا؟64صالعربىالكتابدار،سعد

الاما!م،بيروتالكتبعالم-الحوتكمالندثرة33-30!5لمرالهداية

وما66عنالطحاويةشرح،لعدهاوما38tصالعقائد-البناحسىْ

.الأرنؤوطشعيبنشرة(هالعث

.210-309عىالمنهاج:الحيمى1(2)

!مَضاالمذىوهو،الباباْدهفىالكتبأهممنفهوللحليمف(الم!لهاج)

وانظر.بعدهاوما8ص.والصفاتالأسعاءكتاب:البيه!ى(3)

اسماءلهثرعفىكاملااعتماداالبيهقىعليهاعتمدوقد،للحليمىالمنهاج

كذلك.(الايمالْاشعب)كتابهوفى،الحسنىالله
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.(؟)والسةال!رآررمن،اسمألفمنأكثرتعالى

توقيفية:الهاسماء

وتعالىتباركاللهعلىنطلقأنيجوزلاأنهالعلماءجمهوريرى

عليهاللهصلىرسولهعليهيطلقهولمم،نفسهعلىيطل!هلموصفاأو(سما

وهذا..بالكصليشعركانوانحتىتعالىءاسمااتخاذهبقصد،صسلم

بها.جاءقدالئنرعيكوتأنلابدأى،توقيفيةالنّهأسماء:قولهممحعنى

تعالى:الهاصماءنيوالوصفيةالعلمية

للدلالةوني،واحد(علم)المتقدمةالحسنىالأسماءجميعبينمن

الاصماءباقىأما.(أدلى):الجلالةظ!لوهو،القدسيةالذاتعلى

للفظأخبارا:تكونأتصحولهذا،الصفاتمعنىفيها،فمكحظألحسنى

الجلاله.

خلافيةالمسألة3مشتقغيرأومشتق(ه!لا)الجلالةلفظوهل

هذاهوالذاتاسماننعلمأنوحسبنا،عملىأمرعليهايترتبلا)ار

.(2)"ةيا!كلاهذاوفى،بالوصفيةمشربةالاسماءوبقية،المفردالاسم

لأعظم:41lاسم

منها:،كثيرةاحاديثفىالأعظماللهاسمذكرورد

مل!موعليهاللىصلىالنبىسعع:قالعنهالهرضىبريدةعن(1)

الاالهلا،الهانتأنكأشهدبأنىأسألكانىاللهم:ويقوليدعورجلا

أحد.كفوالهيكنولم،يولدولم،يلدلم،الذىالصمدالأحد،انت

تحفة)والشوكانى،الترمذىلهثرع:العربىبنبكرأبو(1)

الصوفىبرجانوابن،الحسنىاللهأسماء!ثرع:الرازىوالفخر،(الذاكرين

.العلومبدار(مخطوطة)ماجستيررسالة(الحع!نىالهام!ماء!ثرح)

44صالبناحسنللشيخ(العقائد)رسالةانظر(2) r،وراجع

،الرازىوالفخر،المنهاج:والحليمى،؟9مى(الأسماء)البيهقى

وغيرهم.،برجاتوانجا
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سأللقدبيدهنفم!والذى،):وسلمعليهاللهصلىالرسول1فقال:قال

.(1)"أعطىبهسئلواذا،أجاببهدعىاذاالذى،الأعظمباسمهالد

وسلمعليهاللىصلىاللهرسولصمعت:قالمالكبنسجدعن(ب)

واذا،اجاببهدعىاذاالذى،الأعظماللهاسمعلىأدلكمهل"،يقول

الظلماتفىنادىحيث،يونسبهادعاالتىالمدعوة:؟أعطىبهسئل

رجل:فقال."الظالمينمنكنتانى!سبحانكانتالاAllلا:الثلاث

اللهرسولفقال3عامةللمؤمنينأمخاصةليونسكانتهل:اللهرسوليا

الغممنفنجيناهn:،(وجلعزاللهقولتنممعألا":وسلمعليهاللهصلى

.(2)،،المؤمنينننجىوكذلك

عليهاللهصلىالنبىانعنهااللهرضى،يزيدبنتاسماءعن(ب)

واحدالهوالهكم":،،الاَيتينهاتينفىالأعظماللىاسم":قالوسلم

الاالهلااللهالم":"عمران؟لوفاتحة،دالرحيمالرحمنهوالاallلا

اسماءفيهاورداخرىأحاديثوهنالك.(3)،،القيومالصهو

اسمأنهاوسلمعليهاللهصلىالكريمالرسولعنهاقال،تعالىدلىأخرى

اعطى.بهسئلواذاأجاببهدعىاذاالذىالأعظماللى
عظم913اللهاسمهوفما

لىولهم،(بالذاتالأعظماللهاسم)تعيينفىمختلفونالعلماءان

اكثر(ا!لأعظمالاسم)رسالتةفىالسيوطىمنهاجمع،كثيرةاقوالهذا

وقال،ماجهوابنوالنسائى،والترمذىداودابورواه(؟أ

اسنادهو:المقدلهمىشيخناقال:(والترهيبالترغيبحاحب)المنذرى

،اسنادامنهاجودحديثالبابهذافىروىانهاعلمولا،فيهمطعنلا

ارجحالحديثهذا:(البارىفتحصاحب)حجرابنالحافظوقال

الصند.حيثمن-البابهذافى-وردما

.ءاقىنبب870/ةيَالا.الحاكمهروا(2)

وقال،ماجةوابن،والترمذى،داودوابواحمدرواه(3)

صحيح.حسنحديثانه:عنهالترمذى
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واحدااسماتعينلمالواردةالأحاديثانكما.(؟)قولاعشرينمن

.كثيرةأسما*فىعاماجعلتهابل،بالمذات

ه!أسماءعدةصامركبدعا*))الأعظمالاسمأنفالأصحذلكوعلى

!ثرعا،المطلوبةالدعاءJ8jلهثرتوافرمع،الانسانبهدعااذاتعالىأسمائه

(2)،(مواضععدةفىالشريفةالأحاديثبهمرحتوقد،لهاللهاستجاب

أعلم.والله

:تعادالهصفات(ب)

وغرائب،الحكمبدائعمنفيهوماالكونهذاالىنظرتاذاأنت

،والاتساعالعظمةمع،الاحكاموكبير،الصنعودقيق،المحلوقات

الصافيةالسماءهذهورأيت،والأختراعوالتجدد،والابداع،والتناسق

ومجراتها.،ومداراتهاوأقمارهاوشموسهاوأفلاكهابكواكبها

الأعظم(الاسمفىالمنظمالدر0)!911المتوفىالسيوطى(1)

148ص - tللغزالى(الأعظغالاسمرم!ائل)بعنوانمجموعضمن

،بالقاهرةنصيرمكتبةنمثرة(الدينمحيى)عربىوابنوالسيوطى

)أحكامو،؟.2ص1بالقرطبىتفسيروانظرعلامطهبدوىبعناية

الله(الاAllلامعني):وللزركمث!،798ص2بالعربىلابن(القرأن

137 L.

يدعيهماأنوالحق،447صالعقائد،البناحسنالامامالاصتاذ(2)

لبعضيمنح(الأسرارمنسر)الأعظماللهاسمأنمنالناسبعض
بهويحققون،العاداتبهويخرقون،الكونفىبهفيت!رفون،الناس

لغيرهمليصمابحيازتهلهمويكون،المغلقاتبهويفتحون،الكرامات

تاوالحق-رأيناكما-ورسولهاللهعنوردماعلىزائدأمر،الناسمن

،المألوراتفىوالزيادة،الخصوصياتوادعاء،بالمعمياتمولعونالناس

فلنقف،شديدانهياذلكعننهيناوقد،سنةولاكتابفىيردلممافقالوا

.(البناحسن)المأثورمع

واسراراخواصالحسنىاللأسماءمناسملكلأنالبعضيذكركما-

به،الذكرعلىيواظبمنيخدمروحانياخادمااسملكلانأو،بهتتعلق

فيه،والزيادة،تعالى؟دهدينفىالغلومن:-أعلموالله-فهو...وهكذا

ذلك.عننهيناوقد
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وعناصرهـا،وكنوزهاومعادنهاوحيراتهابنبانهاالأرضهذهورأيت

،والالهامالهدايةغرائبمنفيهوما،الحيوانعالمورأيت،وموادها

بعمله،يقومكل،كثيرةأجهزةمناحتواهوماالانسانتركيبرأيتلوبل

وعرفت،وغرالْبعجالْبمنفيهوماالبحارعالمتي(رو،وظيفتهويؤدى

ومغناطيسكهرباءمنةوأسارحكممنفيهاوما،الكونيةالقوى

وأوصافها،المعالمذواتالىالنظرمنانتقلتثم،المخ...وأثيروراديوم

اتصالابالآخريتصلمنهاكلاأنوكيف،بينهافيماوالصلاتالروابطالى

منهاجزءكل:(كونيةوحدة)مجموعهامنيتألفبحيث،وثيقامحكما

.الأعضاءبقيةالمواحدالجسمفىالعضويخدمكماالأخرىالأجزاءيخدم

وحىأو،برهانأودليليأتيكأتغيرمن-ذلككلمنلخرجت

صانعاخالقاالكونلهذاأن:وهىالمسهلةالنظريةالعقيدةبهذه-قراناو

البمثرىالعقليتصورمافاصقعظيمايكوتأتلابدالصانعهذاوان،موجدا

،القدرةمعانىمنالانسانيفهممافوقوقادرا،العظمةمن،الضعيف

لأنه!،المخلوقاتهذهكلعنمستغنوأنه،الحياةمعانىباكملوحيا

هذانواميسفوقوأنه،العلمحدودباوسعوعليما،تكونانقبلكان

ولعدها،خالقها"نهداتالموبهذ"قبلوانه،اضعها9"نهالكون

.بالعدمعليهامميحكمالذى"نه

ومدبرهالكونهذاصانعبأن:العقيدةبهذهمملوءانفسكصترى

ومنزه،الصغيرالبشرىالعقليتصورهامافوقالكمالضفاتبكلمتصف

لوجدانكوجدانكوص)ةدي!علاهذهوسترى،النقصصفاتكلعن

لخلقتبديللاعليهاالناسفطرالتىاللهفطرة*:(لنفسكنفسكوشعوو

.(؟)*القيمالدينذلكاله

كثيرة-المطهرةوالسنةالكريمالقر؟نفى-وتعالىتباركاللهوصفات

البشر،عقولكنههاتدركولا،تتناهىلاوتعالىتباركوكمالاته،جدا

حسنللاستاذ(العقائد)رسالةوانظر،03؟يةالروم8ممور(1)

.450-449صالبنا
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الألفاظهذهومدلولات.نفسهعلىأثنىكماهوعليهثناءنحع!لاسبحانه

والضحك،،واليد،والوجه،والحياة،والقدرة،كالعلمالصفاتالفاظ)

المخلقحقفىمدلولاتهاعنتعالىاللىحقفىتختلف،(الخ...الاستواءر

احدايشبهلاوتعالىتباركلأنهكليااختلافاوالكي!يةالكمالحيثصن

الخلق-على-قياسامدلولأومعنىمنتتخيلهماوكل..خلقهص

بخلامه.الالهيةالصفذفحقيقة

:الناسبعضعلىيهجمسؤال

:قالوسلمعليهاللهصلىالرسولأنصحيحهفىمسلمالامامروى

الل؟خلقفمن،الخلقاللهخلق:هذايقالحتىيتساعلونالناسيزاللا)ا

الخاطىءالسؤالهذا."بالنهأمنت:فليقلشيئانفسهفىوجد!من

سؤالوهو،النفوسبعضفىتختلحقدالوسوسةهذهاو،أصاسهمن

ولان،ناحيةمنالالهيةالذاتحقيقةفىالبحثغننهيناللأنناخاطىء

بنفسهقيامهصفاتهمنفان،غيرهالىالالهاحتياجعدميقتضىالألوهيةكمال

الىيحتاجالذىهووالناقص،غيرهالىيحتاجلافالكامل..بغيرهوليص

دلهالذىالحلفامامهذلك!نشيئانفسهفىوجدفمنذلمكومع.غيره

.(بالله؟منت:فليقل)وسلمعليهاللهصلىالرسولعليه

:او،والصفاتالأسماءمشكلة

تعالى:الهصفاتمنالعقيدةعلماءموقف

صحيحة!وأحاديث(ياتالمطهرةوالسنةالحكيمالقر؟تفىوردلَ!

بظاهرهاتوهم،(اللىصفات)علىتشتمل،وغيرهماومسلمالبخارى

الوجه،اضافة:مثلحفاتهمبعضفىلخلقهوتعالىتباركالحقمشابهة

والصحك،،والنزول،والمجىء،والأحابع،والقدم،واليد،والعين

تعالى.دلى،والفوقيةوالاستواء

هى:؟مواقفأربعةالصفاتهذهمنالناسووقف

وجهاللهونسبوا(الصفاتهذهبظواهرقالوا:ا!لشبيةالمجسمة-1

.فرقولا،ونزولهموضحكهم،وأيدهم،الناسكوجوهونزولاوضحكاويدا
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كاه!فىءكمثلهليس)ا:تعالىبقولهعليهمومردود(مذهبهمباطلوهؤلاء

الاسلأم-عنالخارجالباطل-المذهبهذاوجذور.،،احد!واوليكنرة

ذبحهسنوضخكماللوصونسبوها،بأيديهمكتبوهاالتىاليهوداسفارفى

الله.شاهان

عنْاللهالصفاتهذهمدلولاتينفونالذين:المعطلةالجهمية-2

يبصرولايسمعلا-لملضالخيالهمفى-تعالىفال!ه،وجهأىوعى،مطلقا

..بذلكتقومجارجةدثهيكونن1يقتغىذلكلأن،الخ...يتكلمولا

باطل.متهافتمذهبوهذا

منكلهمالفقهاءاتفقعليهمْاللىرضوانقالوا:السلفمذهب-3

الثقاتبهاجاءتالتىوالأحاديثن؟ر!لابالايمانعلىالمغربالىالمشرق

تفسير،غيرمن:وجلعزالربصفةفىوسلمعليهاللىصلىاللهرسولعن

عنعنهالهرضياحمدالاماموسئل-(1)((تشبيهولا،وصفولا

معنى،ولا،كيفولا،بهاونصدقبهانؤمن:فقالهذهالمفات(حاديث

حقمل!موعليهاللهصلىالرصولبهجاءماأنونعلم،شيئامنهانردولا

تعالىالهيوصفولا،قوئهالهعلىفىدولا،صحاحبأسانيدن15اذا

.(2)(1ء!ث!كمثلهليس،غايةولا،حدبلا:نفسهبهوصفممابأكثر

:(والنظارالكلامعلماء)الخل!مذهب-،

الفاظمعانىبأتيقطعونانهم:بينهمواضحاختلافعلى-قالوا

والجماعة.السنةاهلاعتقادأصول!ثرح:اللالكائى(1)

توحيد)عنكبناهماوراجع.(لملسنةكتاب):الخلال(2)

خزيمة(ابن)و(بطةابن)مؤلفاتوانظر.(والصفاتالأسماء

كتابهـ)385تعمربنعلىالحافظ:والدارقطنى(مندهابن)و

القيم(ابن)و(تيميةابن)وللواسطى(النصيحة)و(الصفات

اللى.رحمهموغيرهم(العلو)فىوالذهبى

العقيدةفقه)كتابهفىلعجمى1اليزيدابوالدكتوركتبهماوقارن-

دارنشر،جزاينفى(وأحمدوالشافعىومالكحنيفةأبىالأئمةعند

.(كلامعلكمفىمذكرات)فىمدكورالحميدعبدالدكتوركتبهوما،الهداية
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مجازاتفهىذلكًوعلى،ظواهرهابهايرادلاوا"حاديثتايَالاهذه

،بالقدرةواليد،بالذاتالوجهيؤولونفأخذوا،تأويلهامننعمالا

شبهته.اوالتشبيهمنوهربا،تعالىاللىتنزيهفىطلباذلك،لىوما

وخصومة،حاداخلأفاأثارتقدالمسألةهذهأنالمؤسفةالمؤلمةوالحقيقة

الص!فطريقةانصارمنفعقيدةعلماءبينمريراوصراعا،ولياجا

،العقيدةكتبعلىسيطرتقدالمشكلةهذهانبل.(1)الخلفواتباع

اثرتأنهاكذلكالمؤلمةوالحقيقة.والعراكالخصومةبظلالوغطتها

هائلةجهوداواستنفدت،الفاتمبلونهافصبغتهاةدي!علامؤلفاتعلى

مهعةمصأئلعنعلمائنالمنتباهوحولت،حولهاالجدلفىغاليةوطاقات

بعيداسديدمنهجضوءعلىالعقيدةعلملاثراءثمينةفرصاضيعمما،أخرى

.الصفاتمسالةفى(ؤلخلفالسلف)بينوالشجارالعراكجوعن

ولهذر،واضافهالصفوحدةتمزيقعلىعملقدالعراكهذاوان

اليوميحاولمننرىانالقلبلهيعتعرومما.فيهاوالنفخالفرقة

ردودا)الاسلاميةظدي!علاكتباضحتأتذلكعلىوترتب(1)

علىالرد)بعنوانكتابالمثالسبيلعلىانظر(وعراكاوجدلا

وما(الاسلاميةالجيوشاجتماع)و(المرسلةالصواعق)(كذااوفلان

قتيبةلابنانظرعجيبغريب-الشأنهذافى(الكلامعلماء)كتبفى

علماءمؤلفاتوانظر،عجيباكلاماعنهمفيهذكرفقد(الحديثمختلف)مثلا

الاسلامى،غيربالمصطلحوأخذهم،والتفريعالتشقيقفىوتعسفهمالكلام

نظرياتهم،منكثيراالفلاسفةمنواستمدادهم،القرأنىغيروالبرهان

ا"صولشرع)و(المغنى)الجبرعبدللقاض!انظر..معروفذلككل

الرازىللفخرو(الانصاف)و(المَمهيد)وللباقلانى(الخمسة

،(التشبيهشبهةدفع)(زىالجوولابن(التقديساساس)و(إلمحصل)

ولابن(السنةتاويل)و(التوحيد)وللماتريدى(المواقف):وللعضد

!و.كثيرذلكوغير،(اللمع)والجوينى(الحديثمشكل)فورك
منهجوباستخدام،بالتعصبيرميهمنراهالمتكلمينعلىرشدابنهجوم

بعضا.بعضهايكفرمتناحرةطوائفالىالامةتفرلقالىأدىجدلى

http://www.al-maktabeh.com



-186-

مماأشدجدعةالفتنةوبعث،ألصقتم!لةحولالسالفةالمعاركاحياء

كَانت.

المسألة:فىراينا

واحكمأعلمالصفاتواحاديثأياتمنالسلفمذهبأننرىوانا

عنتعالىاللهتنقله-!رحواكما-قصدواالخلفأنونرى،وأسلم

المجتهدين.خطا-ألتأويلفى-خطأهموان.فأولوا،التشبيه

امرفهى،بعضهممنوقعتالتىالثابتةالأحاديثنفىعلىالجراةاما

الأحاديثعلىالاعتماد-القبوا!عدمني-ومثلها،ابدامقبولغير

هذهكانتوقد.والأصولالعقائدبابفىوالواهيةوالمنكرةالموضوعة

المؤسف.العراكلهذاالمرةالثمراتا!رزضاهناكالغفلةوتلكهناالجراة

:العلماءبعضراى

ا!مربحثتلوانك":اللهرحمهالبناحسنالامامالاستاذيرى

فل!علاطريق)الطريقينبين(الاختلأف)الخلفمسافةأتلعلمت

أوجه:عدةمنذلكوبيات..ةهذامنفميئاتحتمللا(والخلف

لخلفه.المشابهةعنَوتعالىتباركاللهتنزيهعلىالفريقاتاتفق:اولا

اللهحقلىالنصوصهذهبأنفاظالمرادبأتيقطعمنهماكل:ثانيا

حقفىالألفاظهذهلهاوضتالتىظواهرهاغير،وتعالىتبارك

التشبيه.نفىعلىاتفاقهماعلىمترتبوذلك،المخلوقات

فىيجولعماللتعبيرتوضعا*لفاظاتيعلمالفريقينمنكل:ثالثا

وأن،وواضعيهااللفةبأءىحابيتعلقمماالحواستحتيقعاو،النفوس

وحقائق،علمبحقائقهلاهلهاليسبماتحيطلا،اتسعتمهما،اللغات

نأمناقصرفاللغة،القبيلهذامنوتعالىتباركاللهبذاتيتعلقما

تغرلر.المعانىتحديدفىفالئحكم،الحقائقهذهعلىتدلبألفاظتواتينا
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زادواالحلفكاتوان،والسلفالحلفبيىالحلا!ينحصروبهذا

ذلك.الىالتنزيهضرورةألمجأتهمحينماالمرادالمعنىنحديد

السلفراىأننعتقدونرن.اعناتاولاضجةيستحقلاخلافوهذا

واولىاسلموتعالىتباركأللهالىالمعانىمهمثهعلموتفويضمنالسكوت

نأهذاجانبالىونعتقد،...رالتعطيلالتأويللمادةحسعالالاتباع

هذاتستدعىولا،فسوفولار!كبعليهمالحكمتوجبلاالخلفتاويلات

.(1)كلههذامنأوسعألامملاموصدر،وحديثاقديمالينهمالطويلالنزاع

.498-فى97صالعقائدرصالة:البناحسن(؟)
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اله(الاالهلاامباحثمن:رابعا

:واقراراعتقادةالشهماد-،

:قالنه9مل!موعليهاللهصلىالنبىعنجاء

اماطةوأدناها،اللهالاallلاأعلاهاةشعبةوسبعونبضعالايمان"

.(1)(»الطريقعنالأذى

والاعتقاد؟باطساتوالاقراربالقلبالاعتقادتجمعفرضالشهادةوهذه

واحد،العملنو!فاتمختلفتينبجارحتينيعملانعملينكاناوانوالاقرار

واحد.ء!ثوالمكتوبفاطقول،وكتبهشيئاقالمنمثلالامثلهاوما

عقائد3ما(اللهالاالهلااتتضمنماذا-2

عدةمجموعتتضمن(اللهالاالهلا)أنالحليمىالاماميذكر

أشياء؟

التعطيل.مفارقةبهنيقع؟وجلعزالبارىاثبات:احدهما

.الشركمنالبرإءةبهليقع؟وحدانيتهاثبات:والثانى

منلاالبراء،بهلتقع؟عرضولابجوهرليسأنهاثبات:والثالث

الشبيه.

لتقع؟واختراعهاباعهقبلمنكانهسولمماكلوجودأن:والرابع

.والمعلولبالعلةيقولمنقولمن1ءةالبربه

بهلتقع؟ث!اءماعلىومصرقابدعمامدبرانهاثبات:والخامص

الملائكة.تدبيرأو،الكواكبتدبيواو،بالطبائيالقائلينقولمنالبراءة

كما(allالاالهلااعليهاتحتوىالتىالخمسالعقائدهىهذه

حولكلهاتدورالحع!نىاللهاسماءأنوعنده،الحليمىالاماميراها

ا"سماءهذهكلوحقعْةمعنىتنظمفهىثمومن،الخمصالعقائدهذه

ومسلم.البخارىرواه(؟)
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وأعلاهاوأفخمهاواسناهاالأفكارأجمعفحصلت؟كلهاعليهارتشتمل

.(1)بهانعالىاللهالىيتقربب!أنرأولاها

الجنة:دخلوفرضهاحقهافادى(اللهالاالهلااقالمن-3

وسلمعليهاللهمعلئالنبىكا!:قال،عنهاللهرضى،أنمىعن

اللهرسوليالبيك:قاك!معاذيا:فقالةالرحلعلىرديفهرمعاذ

.اوسعديكاللهرسوريالبيك:قال:!معاديا.قار.!وسعديك

يشهدعبدمنما1،قاكْ!وسعديكاللهرسوليألبيك:قال!معاذنجا

IIIلان9 allالنارعلىاللهحرمهالا!ورسولهعمدهمحمداوأن،الله.

اذا:قال؟فيستبشرواالداشبهاأخبرلا1،اللهرسوليا:قال

العلم.كتمانمنتأثماموتهد!عمعاذبهافأخبر(2)"يتكلوا

وسم،عليهاللهصلىالنبىعن،عنهاللهرضر،ذرابووروى

:قال

دخلالاذلكعلىماتثم،اللهالاالهلا:قالعبدصما))

.".صرقوانزنىوان":قال!3سقوانزنىوان:قلت"الجنة

قالثم.،(صرقاواتزنىوات)،:قال!سرقواتزشوات1):قلت

وهوذرابسفخرج:قال؟.(اذرابىانفرغمعلى،):الرابعةفى

.(3)ذرابىانفرغموات:يقول

هذاواحاديث،!مْرحهايطوركثيرةأحاديثالمعنىهذاوفى

:عاتةْهلالباب

عنها،يحجبولمالجنلادخلبالشهادتيناتىمنانفيهما:احدهما

وقد،الخالصالتوحيداهلمقاحدفيهايخلدلاالنارفان؟ظاهروهذا

.بالنارذتوبهمنطهراذاعنهايحجبولاالجنةيدخل

؟83ص؟بالمنهاج:الحليمى(؟)

عليه.متفق(2)

عليه.متفق(3)

)184،210.
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الجنةدحوليم!عانلاوالمسرقةالزنىأر:معماهذرأبىوحديث

مععليهمايعذبلاأنهفيهوليس،فيهمريةلاحقوهذا،التوحيدمع

التوحيد.

.!محقدوهذا،النارعلىيحرمأنهفيهما:الثمانى

أهلها،فيهايخلدنارعلىأو،لهيهاالخلودعلىبعضهم

كثيرخلقيدخلهألأعلىالدركفان،الأعلىالدركعداماوهى

السْافعينةبشفاعةيخخرجونثم،بذنوبهم،الموحدينعصاةمن

:يقوقتعالىاللهان)):الصحيحينوفى.الراحمينأرحموبرحمة

]41الاالهلا:قالمنالنارمن"خرجن،وجلالىوعزتى I".

الله(الاالهلااأنالأحاديثهذهمنالمراد:العلماءمنطائفةوقالت

المقتضىولكن.لذلكمقتضو،النارمنوالنجاة،الجنةلدخولسبب

مقتضاهعنهيتخلففقد،موانعهوانتفاءشروطهباستجما!الأعملهيعمللا

قيلوقد.الأظهرهووهذا،مانعلوجودأو،شروطهمنلهثرطلفوات

:فقال3الجنةدخل(الهالاالهلااقالمن:نيقولناساان:للحعمن

.(1)الجنةدخلوفرضهاحقهافأدى(اللهالاالهلاا:قالمن

أحاديثفىمقيدةجاءتقد،المطلقةالنصوصظك:طائفةوقالت

!و."مخلصا(,mالاالهلاا:قالمن":بعضهاففى،؟خر

بعضها:وفى."قلبهمنحقايقولها":بعضهاوفى،،(مستيقنا":بعضها

."قلبهبهاواطمأنلسانهبهادلقد))

الفمهادتين:بمعنىالقلبتحققمنلابد-4

حبا،،اولغيرالقلبيألهألا(اللهلاlالهلاا:بقولالقلبفتحقق

وظلبا.،وانابة(وخضوعا،واستعانة،وتوكلا،وخوفا،ورجاء

بغيراللىيعبدألا،وسلمعليهاللىصلىإدلىرسولمحمدابأنوتحققه

محمد.لسانعلىدلى?شرعهما

معناهااوتحقيقالاخلاصكلمة):الحنبلىرجبابنالحافظ(1)

الاسلامى.المكتبنضر،4ط14-7ص
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ني!تخا(اللهالاally):العبدقولاررالمعنىهذاتحقيقومن

واجلالا،لههيبةيعمىفلايصعالذىهووالاله.اللهغير،لهاله!

يصلحولا،لهودعاء،منهوسؤالاعليهوتوكلا،ورجاءوخوفارعحبة

الأمورهذهمنء!ث!فىمخلوقاأشركفمن.وجلعزلثهالاكلهدلك

الهلاا:قولفىاخلاصه!ققدحاذلككانالالهيةخصائصمنهىالتى

فيهمابحسبالمخلوقعبوديةمنفيهوكان،توحيدهفىونقمما،(اللهالا

.الشركفروعت5كلهوهذا،ذلككسن

منشؤهاالتىالمعاصىمنكثيرعلىوالشركالكفراطلاقوردولهذا

،...للأجلهوالعملعليهالتوكلأو،رجائهأو،خوفهأو،اللهغيرطاعةكسن

وتمامه،التوحيدكمالفىقادع،عنهاللهنهىفيماالنفسهوىاتباعوكذلك

النفس،هوىمنمنشؤهاأنتىالذنوبمنكثرِعلىالشرعأطلقولذلك

ل!قولهذا،بالكليةالملةعنيخرجهلاذلككاتوات...وضرككفرأنها

.(؟)شركدونوشرك،!ردوتفر:السلف

11لااشهادةمقت!ىومن ill all)ىأمنأكثراللالعبديحبن

.ورجاءوخوفامحبةيعصيفلا،يطاعالذىهو(الاله)فان.سواهشىء

مماشيئاأحبفمن،يكرههماوكراهه،يحبهمامحبةمحبتهتمامومن

:قولفىوصدقه،توحيدهيكمللماللهيحبهشيئاكرهأو،اللهيكرهه

AIاله-4) ill،يحبهمماكرههمابحسبالخفىكرْسلامنفيهوكان

.(2)اللهيكرههمماأحبهوما،إدثه

:(اللهرسولمحمداان)شةدةتستلزم(الهالاالهلااانشهادة-5

"(اللهرسولمحمدا)أنبشهادةالا(اللهالاالهلااأنشهادةتتمولا

يكرهه،ماوكراهة،يحبهكابمحبةالااللهمحبةتتملاأنهعلماذافانه

اللهعنالمبلغمحمدجهةمنالايكرههومايحبهمامعرفةالىطريقفلا

فصارت.عنهنهىماواجتناب،بهأمرماباتبا!يكرههومايحبهما

.25صمعناهاوتحقيقلملاخلاصكلمة(؟)

.29صالسابق(2)
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وتصديقه،،وسلمعليه!دلهصلىرسولهلمحبةمستلزمةه!لامحت

.(؟)ومتابعته

:1نالقرفى(اللهالاالهلااأسماءمن-6

لااأنلشهادة-ومفيدةممتعةدرإسةفى-الرازىالفخراحصى

الكرلهم،ن1القرفىوردتقدنها1ذكر،اسعاوعمثريناربعة(اللهالااله

منها:

بدليل،(الاخلاصكلمة):وأنها-،(التوحيدكلمة):انها-

التوحيد.الافيهاوما،الاخلاصممورةتسعى(احداللهموقل)سورةان

،(الحقدعوة):وانها-،(الاحساتكلمة):وأنها-

،(الطييةالكلمة)-و،(القولمطالطيب)-و،(العدلكلمة-و)

الكلمة)و-،(التقوىكلمة):وانها-،(الثابتةالكلمة)و-

كلمهَ)و-،(ا"علىالمثل)و-1(العلياالهكلمة)و-،(الباقيلا

كلمة)و-،(العهد):وانها-،(النجاهَكلمة):وانها-،(السواء

،(السديدالقول)و-،(ضر"اوالسمؤاتمقاليد)و-،(الاممتقامة

،(المستقيمالمراط)فى-،(الخالصالدين)و-،(البر)و-

.(2)(الصدقكلمة)فى-،(الوثقىالعروة)و-،(الحقكلمة)و-

.33ص،لسابق(1)

ويش!1543-143صالحسنى,t,ااسماءدثى:الرازىالفخر(2)

الانصانجوهرأن(1)ثمرتينالتوحيدبكلمةالضهادةةيم!متلأنالرازى

يكونأتكرامتهومن(؟دمبنىكرمناولقد)مكرماهضرفاا"حل!خلق

نجاسةيزيلفالتوحيد.(نجصالمثركونانما)نجصوالمصرك،طاهرا

المثركان()ب...اللىخواصمنفيصير،طاهراطيبافيصير،الفرك

وتنشق،منهيتفطرنالع!مواتتكاد)تعالىلقولهالعالملخرابسبب

يكونأتوجب:كذلكذلككانواذا.(هداالجبالوتخر،19وض
الذىالقلب8لعمارم!ببايكونأنىلو"ابف.العالملعمارةممبباالتوحيد

الطريقةبهذهA"'91كافة!ثرح!ويستمر.الخ...التوحيدلمعرفةمحاطهو

الغناءقليلةالمتكلمينصاليب1منفيهألفناهعمابعيدا،المؤثرةالجميلة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-؟93-

خامسا:

والدعوةالايمانقضاياعرضفيالكريمالقرآنمنهجبينمقارنة

المتكلمين:ومناهج،اليها

؟المجردالعقلىبالدليلفحسبالانساتعقلالمقرآنيخاطبلا-؟

المدركةالواعيةالقوىكليخاطب..كلهاالانسانيةالكينونةيخاطبلمكنه

،والشعور،الحسيمهلكنه6فحسبالعقليقنعلاوهو..الانسانفى

..والقلب،والوجدان،الضمير،

يع!تخدم.ءجذابحىاسلوبفى-للانسان-الدليلتلوالدليليقدم

الرجاءمشاعروهز،أخرىتاشةالعاطفةوتحرلجث،تارةالوجدانيةالاثارة

التدبرعلىالانسان!لهصتجيش،الفكرويحث،النظرويوجه،والخوف

الكونية.الله(ياتمنالمشاهدالمحسفىوالتبعرالتعقل9

الواقعة:سورةفىتعالىيقول

تخلقونهءانتم،ماتمنوتافرعيتم،تصدقونفلولاخلقناكمنحن!

ناعلى،بمسبوقيننحنوماالموتبينكمقدرنانحن،الخالقوننحنام

لى9"االنفماةعلمتمولف،تعلموتلاما!وننشئعمثالكم1نبدل

،الزارعوننحن1متزرعونهانتما،تحرثونماافرعيتم.تذكرونفلولا

،محروموننحنبل،لمغرمونانا،تفكهونفظلتمحطامالجعلناهء!شنلمو

،المنزلوننحنامالمزنمنانزلتموهاانتم،تشربونالذىالماءافرايتم

ااننم،توروتالتىالنارافرايتم،تشكرونفلولااجاجاجعلناهنشأءلز

للمقوين،ومتاعاتذكرةجعلناهانحن،المنشئوننحنامشجرتهاأنشاتم

ء(؟)!العظيمربكباسمفسبح

فضائل)فصل(الاخلاصكلمة)رجبلابنكذلكوانظر.والاقناعوالتأثير

كتاب!794تالزركش!لدينةبدرللاماموانظر،52ص(4االاالهلا

دارنمثر،داغىالقرهالدينمحيىعلىبتحقيق(اللهالاallلامعنى)

I(الاصلاح 98 rم.

.74-57ا،يةالواقعة(1)
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الموجهةالأسئلةمنفيهلما،بالحيويةجفالمنطقىالأسلوبهذا

التىالمطلوبةالنتيجةالىيصلأتالى،عنهاوالاجابة،المخاطبالى

الانسانحياةصاالمأخوذةالأمثلةتعددمع،عليهاالدليللايرادبهابدأ

به.يحيطوما

المتكلمينعنمجرداجافانراهالذىالمنطقىالأسلوب!انوهكذا

القدون،الحىالعاطفىبالأسلوبالمكريمالقر؟ن!يمتزج،والفلاصفة

9قوعلىالضيميدخل oبراهينه.وححةدلته

وحاجاتهومصالحهمنافعهطريقعنويثيره،الانسانيخاطبفالقرأن

معرفةالىوقلقهتطلعهليحرك(ومشكلاهقضاياهطريقوعن،وملذاته

متهيئابذلكويجعله،البعيدومصيرهالحاضرةبحياتهالصلةذاتالحقيقة

.(؟)منفعتهمعالمنسجململمنطقنتائجلقبولومستعداالله!للتفكير

وصوبة،وغموضها،تعقدهاعلىعلاوةفهى:المتكلمينأدلةأما

والضعفالوهاءيلحقهافانه،1نيةالقرغيربالمصطلحاتوحشوها،مسالكها

موضعوهىلهممسلمةغيرمنهاانطلقواالتىمقدماتهاان:ناحيةعن

؟ابألفعلباطلوبعضها،وجدل،شك

تنفر،والخاصةالعلماءعقولفان،للعامةتصلحلاانهاوكما

الفرقتي!ويرفىالغزالىالاماماحسنولقد.وتتجاوزهاوتعافهامنها

:فقال،الكلاصوالدليلش1القرالدليلبينالواسعوالبونإلضاسع

وادلة،انسانكلبهينتععالذىالغذاءمثلالقر؟نفأدلة...))

وساثر،القوىوالرجلوالرضيعالصبىبهينتفعلاالدواءمثلالمتكلعين

،أخرىبهاويمرضون،مرةالاقوياءبهاينتفعالتىكالأطعمةا*دلة

.(2)،(احلاالأطفالبهاينتفعولا

.35صالكرلمالقر؟ن!العقيدة:المباركمحمدا"ستاذ:قارن(؟)

القصور":رسائلهمجموعضمز،العوامالجام:الغزالى(2)

تا!لخ.بدونبالقاهرةالجندىطبعة،"لعوالى
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كالمعتزلة،المختل!ةالكلاميةالمدأرسالى((الدورفكرة))تسربأنكما

بهابلغواالذين-الرازىوالفخرىدمَالاعندخصوصاالأشاعرةومتأخرى

إلاعتقادية،المسائلكافةفىىم!نلاالدليلحجيةعلىأثرقت،مداها؟ق!

.(1)الكلامعلماطار!والع!لالنقلبينالمنهجىالتوازنوزلزت

المحتمل(العقلىالمعارض)بفكرةالمتكلمين!ىاعتدادفاتوكذلك

الفكرةهذهيعتبرلأنتيميةابندفعمما،ظنهمةأدلةالنقليةالأدلةجعلقد

الموسوعى:كتابهنقضهافىويؤلف،تعالىه!لاسبيلعنصداا"خيرة

.(2)(1والنقلالعقلتعارضدرء)ا

معارخةوجدقد-العقائدعنى-الاستدلالفىالمتكلمينمنهجوان

مفكرينمنقاطعارفضاجابهقدأنهكما،المسلمينالمفكرينبعضمنفولة

رشدوافيوالغزالىحنبلنجاحمد1والاماممالكالامام:أمثال،خرين1

وغيرهم.اليمانىالوزيروابنتيعيةوابن،الحفيد

واخلاصالضخمةبجهودهماعترافنامع-الكلامعلعاءاتوالواقع

اساصية:اخطاءفىوقعواقد-العقيدةعنالدفاعلقضيةمنهمالكثيرين

الكلام-علمفىالقوةنقاطوان،البعضعندوالغايةوالمنهجالمنطقفى

للاسلام،الخارجيةالتحدياتضدالصلبوقوفهمفىتلمسهايمكن-نظرنافى

ن1لهيؤسفوما.والنصارىاليهودتحريفاتوفىالثنويهفىوالمتمثلة

الصابقين،الكلامعلماءبمنهجمتاثرةالمعاصرينالعقيدةعلماءبعضجهود

والقضايا،المعهودةوالتعابير،المرسومةالأطرعنْمنهمكثيريخرجولم

المبحولة.والمساثل

الكلامعلمفىالمنهجقضايامن:الشافعىحسنللدكتورانظر(1)

.!؟-404القاهر!ول61العدد.واسلاميةعربيةدراساتسلسلةمن54ص

بنمحمدالامامجامعةونشرته،سالمرشادمحمدالدكتورحققه(2)

.جزءاعشرأحدفىسعود
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قبل-من-مي!لاوابنوالشاطبىتيميةوابن(؟)رشدابننبهولقد

والشافعىمالكأمثالمنالدينةمًلأأنكما،الاتجاههذاخطورةعلى

أححابه.وبدعواكرهوهقدواحمدحنيفةوأبى

،الجافالمجردالمنطقنرولم،المنطقصناعةالمىيستندالكلاموعلم

منيومفى-كان،والسالبةوالموجبةوالجزئيةالكليةوقضاياهبأقيصته

قل!انهكما،ديناوعذهباوعقيدةفىالناسلدخولطريقا-الأيام

مقبولاوتجعله،تعينهأخرىعناصروجودمنفلابد،النفوسالىينفذ

.(T)امستساغ

تعالى:وحدالههآدهعلىام!تدلالهم!المتكلميننقد(بأ

هى:،جوإنبثلاثةيشملالتوحيدانالىالمتكلمينمعظمذهب

له.قمميملاذاته!واحد-تعالى-أنهأى،الالهيةالذاتتوحيد-1

له.شبيهلا-تعالى-انهاى،الصفاتتوحيد-ْآ

له.ثريكُلاافعالفىواحد-تعالى-انهاى،الافعالتوحيد-3

توحيد)عندهمالمسمىالاخيرالنوعهوالثلاثةالأنواعهذهواشهر

منيذكرونهبمالهويحتجون،واحدالعالمخالقأنبمعنى(الأفعال

هذااثبات:مطلوبهاالتوحيدعلىالمتكلعينوادلة.وغيرهالتمانيدليل

.(الأفعالتوحيد)اثباتاى،النوع

الريوبية(توحيد):انهعلىالتوحيدتقسيمالىنظرناولئن

توحيدأنعرفنا،(والصفاتالأسماءتوحيد)و(الالوهيةتوحيد)و

فيها.!ثعرلكلاانهبمعنى،الأفعالبتوحيدالمتكلمونأسعاهماهو،الربوبية

-وظنوا،عليهوالاستدلالتقرلرهفىعقولهمالمتكلمونكدالذىوهو

ابنالوليدبى9للقاضىالملةتحكائدفىالأدلةمناهج:كتابيراجع(1)

لهوقدمحققه،المقتصدونهايةالمجتهدبدايةصاحب،الحفيدرشد

بمصر.ا"نجلو:قاسممحمود/الدكتورالمرحوم

.6صالقر؟نفىالعقيدة(3)
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وأنه،الكتبأجلهمنوأنزلت،الرسلبهبعثتالذىالتوحيدانه-!أ

الريوييةمعنىبينذلكفىوخثطوا،والشركالتوحيدحدبهيتعلقالذى

والخلق،الاختراععلىالقدرة:الألوهيةمعنىفجعلوا،الألوهيةومعنى

الاله.صفاتاخصهذاوجعلوا،الاختراععلىالقادرهوالالهنوا!قدوا

معرفةفىأخطأواكما-المتكلمينأنهنااليهيشارانينبغىومما

هذاتقريرفىسلكوهاالتىالطرقفىكذلكأخطأوا-التوحيدحقيقة

الاعتقادمجردأنظنواولما.قدرهاالقر؟نادلةيقدرواولم.التوحيد

بأدلةذلكعلىيستدلوتأخذوا،التوحيدحقيقةفىكافالربوبيةتوحيدفى

منالهأرإدهوكما،الرسلبهجاعتكعاالتوحيدتقريرالىترقىلا

علىْ(؟)"لفممدتااللهالاالهةفيهماكانلو":ةيَالاوحملوا،عباده

التوحيد.اثباتعلىبهيستدلونواخذواالتمانعدليلهذاأن

مشتملةليصتالأيةأن-رشدابنذلكفىموافقا-تيميةابنويرى

صدورامتناع:هوعنهيتحدثونالذىالتمانعلآن،التمانعدليلعلى

لنفىمصوقةالكريمةةيَالإأن-خطأ-فظنوا.لهخالقينربينعنالعالم

منهمكلوصار،الربوبيةاوالخالقيةفىالشركة،لملدثركةمنالنوعهذا

التعددلنفىمسوقةليستوإلأية.صاحبهطريقغيرطريقاذلكفىيذكر

التعددلنفىمسوقةهىبل،الشركأهلاليهيذهبلمهذالأنالربوبيةفى

لان.اللهدونمنالعبادةيستحقمنهناكيكونأنونفى،الألوهيةفى

،تقريرهالىحاجة!فليسوا،جميعهممنبهمعترفاكانالربوبيةتوحيد

يعبدأنيجب،وحدهبربوبيتهأقروامنأنبيانالىحاجةفىهموانما

.وحده

-ضرورة-متضمنوهو،الألوهيةتوحيدهوالقر؟نومقصود

؟لههقيهماكانلو،،:؟الاَيةقالتولهذا،عكسغيرمنالربوبيةلتوحيد

.122"نببء(؟)
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هوالمقطرالغرضنَال،الهاررمينهماكانلو:تفلولم.،،لفسدقاالةالا

.(i)المشركينواقعكانكمااللهمعد!عتكثيرة؟لهد

حوالذى-الألوهيةفىلمنتعددنعىعلى(تيحي!ال!)ويستدل

تعالى:بفْوله-والكثرالتوحيثومناطالقرأنكقصود

بماالهكللذهباذا،الهمنمعهكانوما،ولدمقالمّهانخذما!ر

ولد()دثهيكونأنةيَالاتْمل....،،بعضىعلىلضيموئثلأ،خلق

الهةهناكتكوتاننفتكما.وعدادهالتدبهيئالوصأئطالجهتآلدتوبهذا

مىْهناككانلولأنه،هـيالرقيتباباعىالعبادش!تستحقأحر!ا

هما:،احتكالينأحدكىايزمريحلوثلا4-2.4ةدا!ثلاينتحقْ

،قادراالهكللهكورأرلهرضعلى(حلقبماالهكللدهبأن)-1

.الملزومانتاءعلىيدلاللارموانتخاء،واقعامنفوهدأ

الثانىالفرضيصدقماوهنا،الآخريىْ*ونقادراأحدهميكونأن-2

علىفدل،يقعلمذلكأنومعلوم.(بعضعلىبعضهكلولعلا)الأيةفى

.عاجزون؟خرون؟و(و؟خر،قادرالههناكيكونأنامتناع

وعندئد،بقيتهمدوت،الالههوالقادرلكالا،ذلكوقوعفرضولو

واحد،ن1نيوعقلى!ثرعىدليللعمرىوهذا..العبادةوحدهيستحق

وهذا..معاالقلبويمه،العقليقنع،المقصودويحقق،بالمطلوبيفى

كلها.نية1القرالبراهينشان

تيمية،لابن(التدمريةالرسالة):التاليةالمراجعانظر(1)

ودرء)((الطحاويةالعقيدةوضرح)له(الواسطيةالعقيدةوشرح)

'Zl,zمناهجعنوالكشف)،(والفتاوى)،(والنقلالعقلتعارض qt

رشد.لابن1(الملةعقائدفى

لكتابالجليندمحمدألدكتوركتبهاالتىالممتاز!المقدمةوانظر

(مذكرات)وراجع(بتصرف)60-57صتيميةلابن(التوحيد)

.31صمدكورالدكتور
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للتوحيد:والنصرانيةاليهوديةالديانتينتصور:سادسا

البسط،منبشىءتناولتهاقدلأنى،المثلمةهذهبحثفىالملأطالةأودلا

عناحرهااهمالىبالاشارةوسأكلفى،الأدياتبمقارنةالمتعلقةدراساتىنى

و،المراجع.المصادربعضالىالاحالةمع

اليهودية:الديانةفىالتوحيد-1

الذينا!راثيلبنىلكن،(توحيد)ديانةالأصلفىاليهوديةالديانة

ويذكر..والوثنالعجلبعبادةمغرمونالسلامعليهموس!فيهماللىبعث

كرلمينرسولينوجودرغماللهدونمنالعجلعبادتهمواقعةالكريمالقر؟ن

الباهر8المعجزاتورغم،(3السلاعليهماوهارونىم!وم)أظهرهمبين

تعالى:اللىيقول،بأعينهمرأوهاالتى

وانتمبعدهمنالعجلاتخذتمثه،ليلةأربعينموس!واعدناواذ،،

منالعجلاتخذتمثم،بالبمناتمولهم!جاعكمولقد!،،(1).،،ظالمون

قل،بفرهمالعجلقلوبهمفىوأثربواذ،(2)،،ظالمرنوأنت!بعده

.(2)،،مؤمنينكنتمانايمانكمبهيامركمبئسما

يقدسونهاالمتىكتبهملكن،واحدعجلعبادةعلىأمرهمي!تصولم

الملوكسفرفىجاء،اللهدونمنالاخرىالأممأوثانعبدواأنهمتدكر

قائلاالسلامعليهما،داودبنسليمانربهميخاطب(آ11:3)الأول

اسرائيل:لمجنىعن

ولكعوش،الصيدونيينالهةلعشتروتوسجدوا،تركونىلأنهم..))

.،(الخ...عمونبنىالهولملكوم،المؤابييناله

.51البقرة(1)

-93'ةر!بلا()آ fit.

سورةمن158،النساءسورةمن؟53اللآياتوانظر93ةالبض(3)

.كثيرةو؟فيت..طهسورةمن91-8*،الأعراف
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:(23-17:7)الأولالملوكر!سفىوجاء

وسجدوا،سوارىوعملوا،عجلينمسبوكاتلأنفصهموعملوا..1)

،النارفىوبناتهمبنيهموعبروا،البعلوعبدوا،السماءجندلجميع

.(1)كتبهمفىجداكثيرذلكوغيمِ"عرافةوعرفوا

سبحافالواحدالالهعنوثفصيلاجملةالصريحللانصرافصورةهذه

،وكموش،وملكوم،وعشتروت،وبعل،العجلفىممثلةالوثنيةالى

ذلك.وغير

9تصور،سبحانهالواحدللالمهتصورهمفىفتتمثلالأخرىالصورة؟ما

والقبائلازلممالهةمقابلفىهموحتبهمخاصقبلىالهفالههم،خالمعاوثنيا

الوثنية.الأخرى

وطموحاته،،وأفعاله،صفاتهفىالانسانعنيختلفلاوهو

عبادهبعضويصارع،ويرقدينامالهفهو،ونقصهوقصوره،وتطلعاته

،الانسانعليهمميكوتمايعرفيكنلم"نهويتحسرويندم،منهم!لهزم

فيتلذذالضواءرائحةيشموهو،ويتحسريندمالبشربسلوكيفاجأوعندما

بأعينهماسائيلبنوويراه(ترمدوعينه،شعبهمنيخافوهو..،له

الخ...انفسهميرونكما

:.قائلاءالردىلسلوكهمواحفا(13:15متىانجيل)متىويعلق

الحبرويعلق،،السمععن؟ذانهموثقلتالشعبهذاقلبغلظقد.."

والاختلالالضلالفنونمنائطائ!ةلهذه":قائلا-بهمخبيروهو-السموال

ويطول..)):ويذكر(،!و-أطعقولالمشروعويخالفه،لو!علامثلهعنتنأىما

قطأحبارهماتعلى،انتجسيمكفرياتمنعندهمماعددنااذا،الكتاب

المغربىالصموال)أسلمالذىاليهودىالحبركتابراجع(1)

،م؟986الهدايةدارنشرة،بتحقيقنا(إليهودافحام)المسمى(!570

.بالقاهرةالهدايةدارنشر(الأديانمقارنةفى):كتابناراجعللتوسع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-201-

.(1)1(المسلمينتوحيدمناستفادوهبما،بائهم1معنفعنكثيراتهذبوا

وننىتصور.ديحِهتللالحايةاليهوديةالديانةتصورات:المسالةوخلاصة

،واليوفان،الممريينقدماءمثلالكافرةالوثنيةاللأممعقائدنيأصو&

وغيرهم.والبابليينcوالهنود،وا!رومان

النصرانية:الديانةنيالتوحيد-2

الدينلهمليجدداصائيلبنى!،السلامعليهعيممىالهبعث

رو!ميعرفعولعد،..وعموا؟ذانهمفصموا،تعالىاللهتوحيدالىويدعوهم

بعدخصومهما،كاملاانحرافاالوثنيةالىبديانتهانحرفوا(السلامعليه

الديانةفىقسطنطينالرومانىالوثنىالامبراطورثمبولسدخول

.م325سنة(الأولالمسكونىنيقية)مجمعوبعد((2)المنصرانية

،السلامعليهعيع!بهابعثالتىانيةالنصالديانةعقائدوغيرت

وثنية:مقائدالى

عيد!.فىالهابنأوأدلتجسدأى:والحلولبالتجسدفقالوا

..القدسوروح،والابن،ب!ا)ثلاثةاللىانأى:بالتثلمثوقالوا

لمنم.ثلاثةوالواحد،واحدهـالمثلاثة

فىرسالة):التاليةالكتبراجعللتوسع،(اليهودافحام)(1)

الفصل)و،حنفىحسن.دترجمة،سبينوزالباروخ(والسياسةاللاهوت

،(الأديانم!ارنةفى):ولنا.حزملابن(والنحلوالأهواءالمللف

،فريزرلجيمس(ال!ديمالعهدفىالفلكلور)ر

,1982.Alister kee : Constantine Versus Christ.. SCM

.J)كتبهالذىالفصلواقرأ M.Robertson)بعنوان:

(j ( The God of the Jewsكتابه(Pagshss)

الحفنى.المنعمعبدللدكتور،اليهوديةلل!لسفةالنقديةالموسوعة،

،بدرانمحمدترجمة،والمسيحر!يق،ديورانتول:انظر(2)

وانظر:.(؟1الحضارة!عمة)العربيةالدولجامعةنشر
.1982!3.neVssstمطsة!مKee-!كنل!

Robinكتبهالذىلص!لاوانظر Lane Fox))بعنوان:

(Constantine and the Church4!ا!فى:Pagans and Christians)
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فيهومكثه،قبرفىودفنه!الالهابنحلباى:بمالصلبوقالوا

القبر.منوقيامتهبعثهثم،أيامثلاثة

اللازليةالانسانخطيئةعنوكفارةفداءصلبالالهانجأانوقالوا

الأصلية.

عقالًدمنرث!ابمبشكلاستمدوهاعقديةمبادىءمنذلمكغيروقالوا

،واليونان،المصريينقدماء:مثلعليهمالسابقةالكافرةالوثنيةالأمم

فىعقائدهممصدرالكريمالقر؟نويحدد..الخ...والهنود،والرومان

جامعة:كريمة؟ية

.(؟)كاقبلمنكدرواالذينقوا!يضاهئونبافواههمقولهمذلكت

قائلا:وثنيتهمعناللهنهاهموقد

.(2)"واحدالههوانما،لكمخيراانتهوا،ثلاثةتقولواولا"

علميافرضاتعدلم،؟لحاليةانيةالنصللعقائدالوثنيةوالأصول

الولائق،واكتشاف،النقديةالعلومتقدمبعدلكنها،اسنتتاجااوتخمينااو

العقائدهذهبأنالغرليوت14ديانعلماءقطع،والنقوشالمخطوطاتوقراءة

وأساطيرخرافاتالا-الحالوواقعا"مرحقيقةفى-هىانالنمرانية

النصرانيةاستمدتهاثم،؟ثارهافىوسجلتها،القديمةالوثنيةا"ممعرفتها

حرفيا.نقلاونقلتها،منها

علىاعتمادا،ذلكعلىالبرهنةفىالمغرليوتالعلماءأفاضوقد

اساطيرمنعرفوما،النعرإنيةالديانةهذهعليهمابينالعلميةالموازنة

المقديمة.الاممعندوثنيةوخرافاتدينية

عشراتبل،مئاتلحفريات1وعلماءاللاهوتأساتذةوضعوقد

وهى:،الناصعةالحقيقةهذهتثبتالتىوالدراصماتالكتبمنالمئات

.30التويةسورة(؟)

.؟71النساءسورة(21
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الحديثيصحلابليستسانملاالوثنيةمع009(1)النصرانيةالعقائدوثنية

اإالتوحيدعن

مقدمتنافىمنهارنقولا،لهدهـإلكتبجدأكثيرةنمادتالظر(1)

الد!رانية(الديانة!الوثنيةالعقائد):البيروتىالطاهركنابعلىرتعليقدا

.بالقاهرةالصحوةدارنشر

.المئالسبيلعلىوانظر

,Paganisn, Hoo ineينمةنأك!ل!،معةDean Spence . arly-

Christianity, London, First Publishedفا!ة"Edwyn Bevan, Hellen-

.1921in

.1967,5*. y!"ككاUiveiyكطكهقلطكا.J. M. Roeon : Pgs-

Lane:!!عكمة.كةناكففىبى!ه1986. Fox*ه!-

بتحقيقنا،(النحمارىعلىالرد!المختار)!الجاحخلكتبةماوانظر

فىوالجوينى(التمهيدأفىوالباقلالى(الفصل)فىحزمابنكتبهرما

الانجيل(بصريحعيد!لالمهيةالجميلىالرد)فىوالمغزالى(المعليلش!اء!

تيمية،لابن(المسيحتينبدلفئالصحيحالجواب)و.لتحقيقنا
الن!رانية(الملةفضيحةفىالايمانيةالنصيحة)و،للقرافىالفاخرةوالأجوبة

الحق(اظهار)وراجع،للترجمان(الأهـبتحفة)و،بتحقيقنا
.الهندىاللهلرحمة

The!أيck,.س myth of God Incarnate. Edited By John-
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بالملائكةالايمان:الثانىالأصل

تأجازماادا!تعاالمؤمنيعَتقدأن:الايمانأركانمنالثانىالركين

اللهذكرهبماويؤمن...الملائكة:اسماهمروحانيانورانياخلقاتعالىشه

مترتببالملائكةوالايمان.منهينقصولاعليهيزيدفلا،عنهم!رسوله

اللأيمان،وجلعزبهالايمانمقتضياتمنلأن،تعالىباللهالايمانتحلى

وعلى،سبحانهبهااخبرناالتىبالكيفية،بهنؤمناناليناطلبمالكل

خالصا.حقيقياايماناتعالىبانلهمؤمنايكونلابالملائكةيؤصالاتالذى:لك

تعالى:قال،والسنةالكتابمنبالملائكةالايمانجوب9علىوالدليل

بالله،من1كل،والمؤمنونربهمناليهانزلبماالرسولمن1،،

.(؟)"ورسله،وكتبه،وملائكته

ضلالاضلفقدرخَالاواليومورسلهوكتبهوملائكتهبالنهيكفرومن،،

.(2)كلهلعبا

الامامذكروقد،اللهملائكةعنتتحدثكثيرةاحاديثالسنةوفى

ممؤالحديثمنها.الملائكةعنحديثاثلاثينمناكثرصحيحهفىالبخارى

ه!لاصلىفقال3الايمانعنوسممعليهالهصلىللنبىالسلامعليهحبريل

وتؤمن،رخَالاواليومورسلهوكتبهوملائكتهبالثهتؤمنن1):وسلمعليه

.(r)(و!ثرهخيرهبالقدر

والايمات،المطهرةوالسنةالكريمن1القربنصمقررثابتالملائكةفوجود

علىد/؟جودهمالاعتقادوعدم،الايماتاركاتمنالثانىالركنيشكلبهم

تعالى.بالهممنر،ورسولهبهااللهاخبرالتىالصورةعلى

أحاديثوهنالك،تعالىاللهالاعددهميحيىلاكثيرونوالملائكة

.582البقرة(10)

.؟36النصاء(2)

لمسلم.واللفظ.عليهمتفق(3)
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وحق،السماءاطت*:وسلمعليهاللىصلىقولهمثلذلكمنهايستفاد

،(1)كهساجدملكعليه9؟لااصابعاربعموضحفيهاما،تئطانلها

،المعمورالبيتلىفرفع*:وسلمعليهالهصلىتالالمعراجحديثوفى

الفسبعونيومكلفيهيصلىالمعمورالبيتهذا:فقالجبريلفسالت

.(2)"ملك

أعمالهم،عليهمويسجلوت،البمثريحفظونالذينالملائكةوكذلك

كثير.وغيرهم

أسماؤهمذكرتربمن،الاجمالعلىبالملائكةالايمانعليناويجب

جبريل،:الثلاثةرؤساؤهمهوًلاءومن،التفصيلعلىوالسنةن1القرفى

فيل.سااو،وميكائيل

،والأرواعالقلوبحياةبهالمذىبالوحىالموكلالملكهووجبريل

مقروناال!ر؟نفىاسمهذكروردوقد،القدسوروعالامينالروعوشممى

عليه:،تعالىاللهمنالثناءباطيب

لمامصدقااللهباذنقلبكعلىنزلهفانهلجبريلعدواكاتماقل*

هل!مرووملائكلهلهعدواكاتمن،للمؤمنينوبمثرىوهدى،يديهبين

.(3)"للكافرينعدواللهفانيوميكالجبريل9

تعالى:وقال

والصبح،عسعساذاوالليل،الكنسالجوار،بالخنساقسمفلا،،

مطا!،مكينالعرشذىعندقوةذى،كريمرصوللقولانه،تنفصاذا

.(5)*فاممتوىمرةذوالقوىشديدعلمه*:وقال.(4)*امينثم

الذىبالمطرالموكلالملكهوميكائيلاوميكالانالعلماءبعضوقال

.والبزارماجهوابنالترمذىرواه(1)

.232ص6%البخار!ححيحشرحالبارىفتح(2)

.98-97البقرة(3)

.21-15التكويرممورة(4)

.6هالنجم(5)
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الذىالصورفىبالنفخالموكلهوواسرافيل،الأرضعلىالأحياءحياةبه

مماتهم.بعدالخلقحياةبه

تعالى:قال،الكريمالقرآنفىالنارخازن(مالك)ذكروردوقد

.(2)،،ربكعليناليقضمالكياونادوا)،

السنةأوالقر؟نفىهمأسماوًذكرتالمذينالملائكةأنالقولوجملة

واولئك.لهمووصفتذكرتالتىوأعمالهموبوظاثفهمبهمنؤمنأنيجب

بأصنافهمونؤمن،اجمالابهمنؤمنأنعلينا،بأسمائهميذكروالمالذين

.المطهرةوالسنةالعزيزالكتابفىوصفتكماوأحكالهم

وجل:عزقال،حافظينعليناالهجعلهمالذينالكاتبينبالكرامفنؤمن

.(2)كهتفعلونمايعلمون،كاتبيزكراما،لحافظينعليكموان،،

.(31،،اللهأمرمنيحفظوثهخلفهومنيديهبينمنمعقباتله!،

لديهمورسلنابلىونجواهمسهمنسمعلاأنايحسبونأم،،

.(4)،،يكتبوت

اليهاقربونحن،نفسهبهتاسسوسماونعلم،الانساتخلقناولقد!،

يلفظما،قعيدالشمالوعناليمينعنالمتلقياتيتلقىاذ،الوريدحبلما

.(5)،،عتيدرقيبلديهالاقولمن

تعالمى:قال،الارواحبقبضالموكلالموتبملكونؤمن-

(6)!ترجعونربكمالىثم،بكموكلالذىالموتملكيتوفاكمقل،،

.77لزخرفا(1)

.12-10الانفطار(2)

.\؟الرعد(3)

.80الزخرف(4)

.18-17قممورة(5)

.\؟السجدة(6)
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جاءقدكانوان،الصحيحةالأحاديتولا،لاممهن1القريصرعولم

ء(عزرائيل):اسمهانراثَالابعض8وو

فوقهمربكعرشولهحمل":تعالىقال،العرشبحملةولؤمن-

.(؟)،،ثمانيةيومئذ

فيها.منينالموًواستقباللالجنةالموكلينبالملاثكةولؤمن-

فىلناوصفتكماووطيفتهنوعوبكل،حهنملحرنةمنونوً-

عليهميدخلوتوالملائكة،،:تعاضقالالجنةملائكةوعن.السنةاون1القر

ملائكة9عن،(؟)،،الدارعكبىفنعمصبرقىبماعليكمسلام،بابكلمن

ملائكة،الاالناراصحابجعلناوما،ع!ثرتسعةعليها،،:تعالىيقولالنار

.(3)لمهضرواللذينفتنةالاعدتهمجعلناوما

رسولعنالصحيحالحديثفىجاءكمانورمناللهحلقهمقدوالملائكة

منالجاتوخلق،نورمنا!للائكةخلقت)):قالوسلمعليهاللهصلىالة

روحانيةنورانيةاجسامفهم(4)(،لكموصفمما؟دموخلق،نارمنمارج

يرونلاوانما،ترابأوناراوماءمنمعهاشىءلاارواحانهممعنىعلى

الانسانية،الحواستدركهمحتىمادىجسملهموليس!(5)لملطافتهم

،يفترونولا،يأكلونولا،ينامونلافهم،البشريشبهونلافاثهمثمومن

ماثَالاعنومنزهون،الحيوانيةالشهواتمنمطهرون،يتناسلونولا

ابناءبهايتمهمفالتىةلماديةالصفاتمنبشىءيتصفونولا،والخطايا

يأتونه،ولا،المثريعرفونلا،الخيرعلىمفطورونوهم.دم1

!ه.يامروتولا

.71الحاقة(؟)

.24-23الرعد(2)

(r)32-30المدثر.

مسلم.رواه)د(

نعمِممحمدللدكتوروانظر،308ص؟بالمنهاج:الحليمى(5)

اللهفاناغاثة):القيملابنوانظر،58-41ص(الايمان):ياصين
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بثريةصورةفىالتضكلعلىالقدضةتعالىاللهمنحهمفقدذلكومع

بشرية،8صورفىلهاتمثلالسلامعليهامريمجاءالذىاطكاتالهذكروقد

تعالى:قال

.(1)*سويابشرالهافتمثلروحنااليهافارسلنا..،)

صلىللنبىجاءقدجبريلأتمنالصحيحالحديثفىجاءماوكذلك

.(2)الشعرسوادشديد،الفياببياضشديدرجلمورةفىوسلمعلبهالفه

للملافكةربكقالواذلا:تكالىقال،البشرقبلخلقهماللهأنونؤمن

.(3)،،خليفةالأرضفىجاعلانى

جنحة:1لهمانالقرأنذكركما-

اجنحةاولىرسلاالملائكةجاعلرض9واالسمواتفاطردهالحمدلز

.(د)*يشاءماالخلقنييزيد،ورباعوثلاثمثنى

عليهاللىصلىاللىرسولان،عنهاللىرضى،مسعودبنه!لاعبدوعن

.(5)"جناعستمائةلهالسلامعليهجبريلراى،):وسلم

الله،خلقهموكيفالملائكةحقيقةاماالاجمالعلىذلكبكلنؤمن

عامةخصيصةوهذه،بهاهن!بساللاستأثرفقد(أحوالمهموتفصيلات

وعرفت،الغيبحقائقمناظهرتالتى،الا!ملاميةالعقائدخصائصمن

،والمعادفىصالمعاش،احوالهمويصلح،البمثراليهيحتاجماحدودفىبه

273صالطحاويةشرحوانظر،126-120ص2ب(الشيطانمصائدمن

وما؟86ص(المؤمنعقيدة)الجزائرىبكرلأبىوانظر،بعدهاوما
م1979طبعة(الملأئكةعالم)كتابالأشقرسليعاقعمروللدكتور،بعدها

مكتبةنشر،الوهابعبدبنمحمدللشيخالايماناصولكتابوانظر

ذلك.وغير،القارىلعلىالأكبرالفقهشرحوانظر،بالرياضالمعارف

.17مريم(؟)

حنبل.وابنوالترمذىماجةوابنداودوابو،مسلمرواه)آ(

.30البقرة(3)

.؟فاطر(4)

عليه.متفق(5)
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سوا"،المعيباتجميععلئالَحوجلاللهيطلعنافلم،عقولهمتطيقهوما

العيبية.مخلوقاشهبح!يقةتعلقومأ،وأسمائه،وصفاتهبجلالهتعلقمامعها

ممصلا،أومجملا،الحالقبأخبرمابكليقرالصادقوالمؤص

علي!يطلعنالمععهماالبحثيتكلفولا،منهينقصولا،ذلكعلىيزيدولا

.(1)فيهيخوضولا،منه

وتعالى.لهبحانهلهدريةليسواطهم،مكرموندئه(عباد)والملائكة

والخشيذالخوفعلاقذبالثهقتهمرعد1،نوك!ثملازعهاكصلهبناتوليسوا

تردثهالتامةالخالصةالعبوديذسحاتوهذه،الكاملوال*متتالالححموعو

لهوعبوديتهم،تامةلهطاعتهم،اللهخلقصحلقمالملائكذ.العالمين

شبؤفىالألوهيةمنلهموليس،ء!شازلمرمنلهموليس،مطلقةسبحانه

تعالى.اللىباذنالامنهمتقعلاالشفاعةحتى،!ثركذأو

واللفظ)،ومسلمالبخارىلحديثبالرحمالموكلبالملكونؤمن-

نطفة،ربأى:فيقول،ملكابالرحموكلقدوجلعزاللهان)):(المنملم

الملك:قالخلقايقضىانأدثهأرادفاذا(مضغةربأى،ة!لعربأى

فيكتب3الأجلفما؟الرزقفما؟سعيدأوشقى3أنثىأوذكرربأى

.،(أمهبطنا!ككذلك

:فيقول،الملائكةموموعالطحاويةالعقيدةشارحويلخعى

فىحركةفكل،والأرضبالممواتالموكلونفهم،الملائكةواما"

تعالى:قالكما"(لهموتكليفهاللهباذن)الملاثكةعنناشئةفهىالعالم

الملانكةوهم،(3)"امرافالمقسمات"،(2)،،امرافالمدبرات*

...الرسلوأتاعالايمانأهلعند

بأصنافموكلةوأنها،الملائكةأصنافعلىوالسنةالكتابدلوقد))

.د2تلايماا(1)

(Y)هالنازعاتسورة.

.4الذاربات(3)
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يالمسحابووكل،صذئكهبالجبالوكلسبحانهوانه،...المحلوقات

خلقها،يتمحتىالنطفةأمرتدبرملائكةبالرحمووكل،ملائكةرالمطر

بالموتووكل،وكتابتهو،حصائه،يعملهمالحفخلملائكةبالعبدوكل!!

يحركونها،ملائكةبالأفلاكووول،ملائكةرب!لافىبالسؤالووكل،ملائكت

اهلهاوتعذيبوايقادهابائنارووكل،ملائكةوالقثربالشمسووكل

.ةكًلالملاتها1وعمل،وغرسها،وعمارتهابالجنةلو!وو،ملائكةعمارتها؟

فمنهم:،الهجنوداعظمفالملائكة

فالفارقات،ن!ثراوالناشرات،عصفافالعاصفات،عرفاوالمرسلات،،

.(؟)(،ذكرافالملقيات،فرقا

ومنهم:

فالسابقات،سبحاوالسابحات،نشطاوالنشاطات،غرقاوالفازاعات"

.(2)،،سبقا

.(3)*ذكرافالتاليات،زجرافالزاجرات،صفاوالصافات،،

التى،والجماعاتالطوائفوا،الفرق:كلهذلكفىالتأنيثومعنى

."(جماعة)و،(طائفة)و،(فرقة):مفردها

بحملوكلواقدوملائكة،العذابوملائكة،الرحمةملائكةومنهم"

والتقديس،والتسبيحبالصلاةالسمواتبعمارةوكلواقدوملائكة،العرش

.(،11AMيحمعيهالاالتىالملائكةاصنافمنذلمكغيرالمى

منلهمفليس،مرسله"مرمنفذرسولبانهيشعر(الملك)ولفظ

:امرهينفذونوهم،القهارالواحدلفهكلهالأمربل،ء!ث!الأمر

وما"ايديهمبينمايعلم،يعملوتبامرهومم،رم"ابيسبقونهلا"

.(4)"مشفقوتخشيتهماوهمارتغيلمنالايشفعونولا،خلفهم

.4-؟لمرسلاتا(1)

.4-؟النازعات(2)

.3-1الصافات(3)

YAا"نبياءسورة(4) - Yv.
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.(؟)"يؤمرونماويفعلونفوقهمهنرلههميتفون*

منهمليص،المسبحونومنهم،العمافونمنهم،مكرمونعبادفهم

يقصرلا،بهمر1قدعملعلىوهو،يتخطاهولا،معلومهقاملمهالا

عبادتهعنلهِستكبرونلا*عندهالذينوأعلاهم،يتعداهولا،عنه

.(2)كهلهِفترونلاوالنهارالليليسبحون،يستحسرونولا

ينزلون،عبادهوبينبينهوسفراؤه(وامرهخلقهفىالهرسلفهم

الصمواتاطتقد،بالأهرليه1ويصعدون(العالماقطارفىعندهمنالامر

تئط.انلهاوحق!بهم

اللهيقرنفتارة،ومراتبهم،واصنافهمالملائكةبذكرمعلوءن1والقر

التشريف.مواضعفىاليهويضيفهم،بصلاتهموصلاته،باسمهماسمهتعالى

وتارة.والقربالدنومنومر؟قبهملهوحملهم،بالعرشحفهميذكروتارة

،والاخلاصوالقوةوالطيرةوالعلووالتقريب،والكرمبالاكراميصفهنم

!عالى:قال

.(3كااورسلهوكتبهوملانكتهبالهامنكل*

.(،)*العلمواود؟والملائكة'411Alلاانهاللهشهد*

(5)*النورالىالظلماتمنليخرجكموملاثكتهعليكميصلىالذىهو*

بهويؤمنوتربهمبحمديسبحوتحولهومنالعرشيحملوتالذين*

.(6)"1منواللذينويستغفرون

.(7)،ربهمبحمديسبحونالعرشحولمنحافينالملائكةوترى+

.(8كاامكرمونعبادبل!

فىله،وشبحونهعبادتهعنيصتكبرونلارلكعندالذينان*

.(9)كايصجدفىن

.هالنحل(؟)

.20-؟9الأنبيا(آ)

.285البقرة(3)

.18عمرات؟ل(4)

.43الأحزاب(5)

.7)6(غافر

.75الزمر(7)

.26الانبياء(8)

.6،2ا"عراف(9)
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فىهمفىالنهاربالليللهيسبحوتربكعندفالذيناستكبروافان*

.(؟)"يع!امونلا

.(2)"كاتبينكراما"

.(")*بررةكرام،)

.)!ه((المقربونيشهده)

،(5)،،الأعلىالملأالىيسمعرنلا،،

الايماتكانفلهذا،بذكرهمطافحةالمنبويةالأحاديثوكذلك))

.(6)"واركانهالايمانامولأحدلالملائكة

حقه:الركنهذايوفوالمالكلامعلماء

علمكتبأن:وجدتأش(الموضوعهذاأبحثواناامتوقفنىومما

البحثمنحقهتوفيهولا،الملائكةموضوعفىالمقولتقيروالعقيدةالكلا!

،(V)مذكورونمعدودونمؤلفونالاالتقصيرهذامنينجولم،والدرس

منالثانىالركناوللاعت!ادالثانىالأصليشكلبالملائكةالايمانانومع

فان،الموضوعهذافىالقولبسطاقدوالسنةالكتابأنومع،الايمانأركان

انهمبل؟استحقاقهيعطوهلم-والكلامالعقيدةحقلفى-المؤلفينأكثر

وكرروهاتناقلوهاواحدةجزثيةفىالأملهذاعلىالكلاماختزلواقد

وهى:وأعادوها

منمعصومونالملائكةرهل؟الملائكةصافصلالذندياءهل

فىوالسةا!كتابلطريقةيسترث!دواأنلهههار*جطكأوكان.(8)ا+حطاء

.ار*عتقادأصولعنالثانىالأصلهذاعرض

.21المحهمفثين1(4)38فصلت(1)

(r)المصافاتكاا).\؟الانفطار.

.16)3(عبمس

.275-37،صالعزأصلابىالطحاويةةدي!علا!ثرع(6)

وعيرهم.القيموابرر،تيميةواس،الحميمىمئل(7)

أ!صلاكتابr14-366للعصدًتلمالمواف):انظر(8)

%1v%البغداالقاهرلعبدالدين a6.
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اللمسوهذا،الوجيزةالمناقشةلمهذهالكلامعلماءجرالذىولمعل

:السؤالهذاعلىا*جابةمحاولةفىالمتمثل-الملائكةلموضوعالخفيف

المفصلواستدلالهمالفلاسفةكادم-؟،(الأنبياءمنأفضلالملائكةهل1،

.(1)المرسلعلىالملائكةتفضيلالىالذاهبرأيهمخلى

:الانسانعلىبالملائكةالايمانأثر

لالغيبالايمانمنلأنه؟الانسانعلىايجابىأثربالملائكةللايمان

وجل:عزقال،المتقينأوصافمنمنهوالذكما

بالغيبيؤمنونالذين،للمتقينهدىفيهريبلاالكتابذلك،الم!)

.(2)*ين!قونرزقناهمومما،الصلاة،صيقيمون

والاوهامالر!افاتفىالوقوعمنالمؤمنينيعصمأنهأثارهـالطيبةومن

الوصعنمعارفهميتنقونولا،بالغيبيوًمنونلامنفيهايتيإلتى
الالهى.

منهجعلىالاستقامةالىيدفعالايمانهذاأن:الطيبةراثَالاهذهومن

برقابتهمويؤمن،حولهمنالرحمنملائكبوجوديوقنمنفانةتعالىإدله

ومناللهمنلميستحيىعنهيصدرماكلعلىوشهادتهم،وأقوالهلأعمالمه

كيفاذ،السرفىولا،العلانيةفىلأ،يعصيهولايخالفهفلا،فجنود"

عليه.ومشهودومكتوبمحسوبلهث!ءكلأنيعلموهوذلكلد

والطمأنينة؟بالأسوالشعور،اليأسوعدم،الصبر:راثَالاهذهومن

الوحىأخبرناومابالملائكةالايصنئمراتمن-وغيرها-المعانىهذهكل

الأثرأعمقلهبالملائكةفالايمانوهكذا..وملازمتهاوافعالهاأحوالهامن

والايهان،اللهمننعمةفوجودهم،واستقامتهوعملهوقلبهالموًمننفسلأرر

المعنى:ذلمكفىالقيمابنالامامكتبهماواقرأ.(3)أخركانعمةنجهم

وانظر:،323-322صالرازىلملفخرالمحصل:أنظر(1)

.837-436صالالهيةألصحائف

.البقرةأول(2)

.58-57صالايمانكتابراجع(3)
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لهم-امره؟خرالىنطفةكونهحينمن-بالانسانالموكلةوالملائكة

،وتصويره،طورالىطورمنونقملهبتخليقهموكلونفانهم:؟خرشأنولمه

واجله،،وعملهرزقهوكتابة،الثلاثالظلماتأطبماقفى،وحفظه

وافعاله،أقوالهواحصاء،أحوالهجميعفىوملازمته،وسعادته،وشقاوته

،وفاطرهخالقهعلىوعرضها،وفاتهعندروحهوقبخى،حياتهفىهظ!حو

اسبعث.وبعد،البرزغفىونعيمهبعذابهالموكلونرهم

المؤمنللعبدالمثبتونوهم،والعذابالنعيم؟لاتبعملالموكلونوهكل

فىأولياوًهوهم،عنهالذابونوالم!اتلون،ينفعهمالهوالمعلموت،اللهوردن

عنوينهونه،اليهويدعونهبالخيريعدونهالذينوهم،ةرخَالاوألدنيا

،ومعلموهوحفظته،وانصارهأولياؤهفهم،منهويحذرونه(الثر

عليهيصلونالذينوهم،لهنورفغ!تسملاو،لهوالداعون،8وناصحو

ويبشرونه،الخيرالناسيعلممادامعليهويصلوت(ربهطاعةفىمادام

يزهدونهالذينوهم.بعثهويوم،موتهوعند،منامهفىتعالىاللهبكرامة

وينخمطونه،نسىاذايذكرونهالذينوهم،الآخرةفىويرغبونه،الدنيا!9

و؟خرته،دنياهمصالحفىيم!عونالذينوهم.جزعاذاويثبتونه،كسلاذا

بالامرتتنزل،عبادهوبينبينهوسفراؤه،وأمرهخلقهفىاللرسلفهم

.(؟)((رم"اباليهوتمهمعدالعالمأقطارفىعندهكن

2ب(الشيطانمعهمائدمناللهفاناغاثة)؟الجوزيةقيمابن(1)

26ثى -Iraم؟961بمعرالحلبىطبعة،؟.
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بالكتبالايمات:الثالثالأصل

أن:وكعناه،العقيدةأركانمنالثالثالركنبالكتبأللأيمارريشكل

اصطفىمنالىكلامهمنتعالىاللهاوحىبمماجازماتصدي!االمؤمنببصدق

.ةمطهروصحفقيمةكتبفىردون،وحفخد،رسله!!حم

علىبهالايمانينبغى،الاجماكرج!علىالكتتحعذهمنعرفوما

أنعالىةقولدفىجاىكماال*جمالزجه

ومنذرين،مب!ثرينالنبيينالهفبعث،واحدةأمةالناسكان!،

.(؟)،،بالحقالكتابمعههـهأنزلِت

ليقو!والميزانالكتابمعهموأنزلنا،بالبيناترسلناارسلنالقد"

.(2)،،بالقسطالناس

ومضمونهاوصفاتهاباسمائهايعنئ،تفصيلاهذهـالكتبمنعرفوما

الكرلهمن1القرمودْلكفىوالمصدر،امتفصيل10وجهعلىلدالايعانيحب

،التوراةالكتبهذهمنذاكراتعالىيقول،بعدفيماسشذكركما8دِحد

:السلامعليهماومولهمسابراهيموصحبةوالزبور،رالقرأن،!الانجيل

أسلمواالذينالنبيونبهايحكمونهِرهدقفيهاالتورا!انزلناانا،،

عليهوكانوااللهكتابمنأستحفظوابماوالاحباروالربانيوررهادواللذين

.(3)،،نْت!هداء

.(،)،،زبوراداودأث؟تينابعضىعلىالنبيينبعضفضلناولقد*

وأتيناهمريمابنبعمبم!قفينا3برسلناثارهم1علىقفيناثم!)

.(5)،،ألانجيل

.(6)،(مولهم!9ابراهي!صحفالأولىالصثت!لهذاان.،،

.؟13ةر!بلاسورة(1)

.آ5الحديد(3)

44-43المائدة(3)

.55ءارص!الا(4)

.72يدلصا(5)

؟6-15على61(6)
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اللهانزلهاالهيه1كتبثلأثةامماءالكريمةتايَالاهذهفىوردوقد

مومىعلىاللهانزلهاالتىالتوراة:هىالكتبهذه،كرامرسلثلاثةعلى

والانجيل،السلامعليهداودعلىاللهانزلهالذىوالزبور،الصملامعليه

الالهيةالصحفجانبالىهذا.السلامعليهعيم!علىه!لاأنزلهالذى

.الصلامعليهماوموسىابراهيممنكلعلىتعالىاللىانزلهاالتى

،واخباراحكاممنالكتبهذهفىجاءمابعضاخرى؟ياتفىوردوقد

والعين،بالنفسالنفسانفيهاعليهموكتبنا":التوراةعنتعالىقولهمثل

والجروع،بالسنالسن9،بالاذنوالأذن،نف!9باوالأنف،بالعين

فاولئكاللهانزلبمايحكملمومن،لهكفارةفهوبهتصدقفمن،قصاص

.(2)*الظالموتمم

بمحمدبشارةعلىاشتملاقدوالانجثيلالتوراةانالىن1القرويشير

تعالى:قال،اصحابهعليهسيكونماوصفوعلى،سلم9عليهاللهصلى

بدنهم،رحماء،الكفارعلىاشداءمعهوالذيناللىرسولمحمد*

وجوههمفىسيماهم،رضواناإالهمنفضلايبتغون،سجداركعاتراهم

اخرج4كزرالانجيلفىومثلهم،التوراةفىمثلهمذلك،السجوداثرمن

بهمليغيظالزرا!يعجب،سوقهعلىفاستوىفاستغلظ،فأزرهفمطاه

.(2)"ا!ار

عليهاللْهصلىالرسولوصثانعلىنية1القرالآيةهدهلصتوقد

الذىالمعئلهنحس(3)وا*نجيلالتوراةمنكلفىأصحالهووص!،وسلم

الكريمة.ةِعن1لملقرالآيةهدهحوته

.45المائدةسورة(؟)

.29الفتحسورة(2)

(r)يراللاالكريمةةيَالاهذهمضمو!منكثيراشيئاانوالحق

لحكمةوتغييرهتبديله!عأيديهماللهامسك،الحاليةاس!ارهمفىمكتوبا

دينالىالمهتدينمنكثيرتناولد!لو..عليهم!ثاهداوليكون؟عالية

بضاراتمصألة،المسالةهذهدرامةوالنصارىاليهودعلماءمنالاسلام
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اللهانزلهاالتىالصحفمخمونبعضعنقر؟نيةاشارةجاعتكما

وموسى:ابراهيمعلى

الحياةتؤثرفىنبل،فصلىربهاسموذكر،تزكىمنافلحقد*

ابراهيمصحق،ا،ولىالصحقلفىهذاان،وابقىخيروالآخرة،الدنيا

.(؟)،،!م!ومو

سبحانه:وقوله

وازرةتزرالا،وفىالذىفىابراميم!م!ومصحفيبماينبالمام"

ثم،يرىسوفصعيهان9،سعىماالاللانسانليسوان،اخرىوزر

.(2)،،الاونيالجزاءيجزاه

الهصلىبمحمد(ألجديدوالعهدالقديمالعهد)يقدسونهاالتىأسفارهم

لكتابتحقيقنامقدمةهذافىأنظر،أصحابهووصف،ووممفه،وسلمعليه

النصيحة):بعنوان(فاسلمنصرانياكان-المتطببيحيىبننصر)
.(النصرانيةالملةفضيحةفىالايمانية

(الييودافحام)المغربىيحيىلنالسموالالمهتدىكتابوانظر-

ايضا.بتحقيقنا

اثباتفىوالدولةالدين):الطبرىربنبنعلى:للمهتدىوانظر-

.(وسلمعليهاللىصلىمحمدسيدنالبوة

الردفىالأريبتحفة):الترجماناللهعبدالمهتدىكتابوانظر-

حمد1خليلابراهيمستاذ91المعهصرالمهتدىوكتاب.(الصليبأهلعلى

والانجيل(التوراةفىوسلمعليهاللهصلىمحمد):(سابقافيلبس)

طىمحمد):داودالأحدعبدالبروفيسورالمعاصرالمهتدىكتابوانظر-

فىومنخصور،الانجليزيةعنمترجم(المقدسالكتابفىوسلمعليهاللى

مراجع.منذلكًوغير.الدوحة

بحثوافدودلائلهاالنبوةاعلامفىكتبواالذينالمسلمينعلماءناأنكما

وذكرواوالانجيلالتوراةفىوسلمعليهاللىصلىبمحمدالبشاراتموضوع!

منها.كثيرا

افحام)و(الايمانيةلملنصيحة):كتابىعلىتعليقاتناانظر

دراسة.الىيحتاجموضوعوهذا(اليهود
الأعلى.سورة\خر(1)

.،\-36النجمصورة(2)
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ابراهي!منكلصحف!انعلىالقرأنيةتايَالاهذهايثارتفقد

غيرها،القيامةيومذنبهاعنهايحمللاالمذنبةالنفسبأناخباراومويى

أرركما،بنفسهفيهوسعى،ععلهالذىالمععلنتائجالالهليسالانسانوأن

.منقوصغيركاملاويجزاه،بهيعرفسوفالانسانسعى

اصحابهأواسماء،بأسمالههاالكريمن1المرفىذكرتالتىالكتبفهده

الكتبباقىاما،مفصلةذكرتكعاالمؤمنبهايؤمن،عليهمنزلتلذين9

الرسل،منعليهمأنزلتمنأسماءأوأسماؤثهمان1القرفىيردلمالتى

يؤمنولا،نقصانولازيادةبلامجملاايماناالعبدبهايؤمنأنلهيحب

اليهزدحالهوكما،وضلار*وجهلاتعصباببعخهاويكرالكتبهذهلهبعص

بالقر؟نوكفروا،المبدلوإلانجيل،المحرفةبالتوراةمنوا1الذينوالنصارى

فكانوا.يشبلمالذى(المحضالمافىو،نزلكماطرياغضاالباقىالمحفوظ

بالحق.ر!كوبالباطل؟منكمن

الحة!بالتفصا!الالهيذالكتبمعرفةفىاليهيرجحالذىالوحيدوالمصدر

يتطرلهالاحفظاالمح!وظالمكتابهولمذ.وحدهالكريمرْر؟رقلاهو،الثابت

التدبيل/أوالتغييرولاالتحريفولا،النقعىولا،الزيادة-معه-اليه

ا!سورطاأو،تايَالاأو،منهالآيةفئولوقتمنلأنه"الأحوالمنبحال

،أصفياءانقياءأتقياءعدولبورةأمناءكثيرونورجال،الطويلةأوالقصيرة

الرسولبالهثراف،صدورهمفىوحفظه،سطورهمفىكتابتهعلىمتوفرون

يراجعكاتالذى)السلامعلىجبريلالوحىوأمينوسلمعليهاللَةحلى

"أعامكلمنالقرأنشهرفىوسلمعليهاللهحلئاللهرسوكعلئن1القر

المحمدية.النبوةءيدمن-سنةوالعشرينالثادثخلالفى-نزولهمَلأنفما

علىحفظهمنالأتقياءالأذكياءوالنساءالرجالمئاتفرغقدكانحتى

الوقت.نفسفئالسطورصحاثفوعلى،وقلوبهم.صدورهمححالًف

!الَالاعشراتالمجي!ونالحفاظأصبححتىزمنطويليمضولم

،الصدورفىمحفوظاواستعر،الفضلياتوالنساءالأفاضلالرجالص
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،وشعوب،وأمم،دول-الرعايذحق-ترعاه،(؟)السطورفىشمجلا+

الىجيلبعدجيلاالطاهرةالأجيالورعايتهحفظهتتوارث،!حكومات

؟للناسمغالي!هاالنّهفتحجديدةحفظوسائلاللههيأحيث،هذاالناس.:وم

الخ،(الكمبيوتر)وخزانات،مسجلةوأشرطة،متقطمذطباعةثن

نأالىتحريفهأوتبديله(رتغييرهيستحيلمحثوظاالكتابهذارَ.!يب!ى

عليئها.ومنرضالاللهبرث

عبقربةالىراجعاالمعجزةالدفيقذالصورةبهدهر1القرحطخلرليس

بنخسه،وتكفلتولىقداللهأنالىيرجعمراكنكن؟العربأوالمسلمين

قائلا:يذلكواحبر،الكتابهداظ!ح،سحاد"

.(2)،،لحافظونلهوانارالذكنزلنانحنانا"

تنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطلياتيهلا،عزيزلكتابوانه،،

.(2)،،حميدحكيميهت

عقليةدلالةىرخْالاالكتبوعلىتعالىالهكتابانهغلىالقرآندلالة

نرمهمانية:

،والاعتقادالايمانأركانمنالسابقينبالركنينالمؤمنأمنأنبعد

بذلكمنالموًمن1أنبعد-بالملائكةوالايمات،وجلعزبالثهالايمار:حمار

منولكنا،الالهيةبالكتبييؤمنحممىأوعقلىدليلالمىبحاجةليسفهو

والتبعية،والتقليدبالوراثةعقائدهالمؤمنيتلقىألاعلىالحرص"خنطلق

لابن(التنزيلعلومفىالتصييل):راجعةط!نلاهذهفىللتوسع(1)

فىالبرهان)و،للسيوطى(ن1ر!لاعلومفىالاتقان)و،الكلبىجزق

عطيةابنتفسير:التاليةالتفسيركتبوراجع،للزركشى(القر؟نعلوم

والقرطبى،،جريروابن،الرازىللفخرالغيبومفاتيح،الأندلدم!

كما،ذلكوغيروالظلال،كثيروابن،والشوكانى،والنس!ى،رالبغوى

.؟بادىالأسد،لجبارعبدش!اضى(المطاعنعنال!ر؟نتنزيه)كتابيراجع

.9الحجرسورة(2)

(r)42-41فصلت.

(لايماتا-51م)
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الطليلعلئالمبدصالجارماليفينعلىاعتقادءالمؤصيوْسد!اررعلىوحرصا

ليقيم،البراهينكلوأم،الأدلةكلبأصل-هنا-ندكرهفاناوالبرهان

الدليلاررهمااذ؟معتقدافكلويقيمأقامكما،عليهما-بالكتباغتقاده

والخبررثْالادليلا:وهمايعلبانلااللذانوالبرهانان(يسقطانلاأللذان

البشر.ع!لا*بهوآمن،عيبكلبهماثمتاللذان

الكتاهـ،الكريمالقرآنوهوواحدبائرنكت!ى،الأثر*ليلفمن-

وحكمته،علمهوعلى(منزلهوجودعلىفطعية،قويةدلالةوجودهدلالذى

وعلمه،،رسالتهوعلى،عليهأنز!مننبوةعلىودل،ورحمته،وقدرته

وكمالمه.ومثرفه،و!ضله(وحكمت

وتنزيله،،ووحيه،الدقاببانه؟ن!ممهذاتعلىبالتالىدلكما

ةارِهتو،ابراهيمصحفذكرحيث؟عليهالسابقةاللىكتبنزولقرركما

،السلامعليهممولهم!وصحف،عيهـم!وانجيل،داودوزبزر،موسر

علىأخرىكتباللهأنقرركما.وأحكامرا!خأمنفيهاجاءمماطرفاوذكر

.الاجمال

يتاتلمواسلوباوهدايةواخباراوعلومامعارفحوىقدال!رأنان

القر؟رتحدىوقد،بمثلهياتواأنوشعوباوأمماوجماعاتأفرادا:للبنئر

!عالى:اللهقولفى-قائمايزاللاوالتحدى-بذلمك

القرانهذابمثلياتواانعلىوالجنلوم!نالااجتمعتلئنقل،،

.(؟)،،ظهرالبعضبعضكانولوبمثلهياتونلا

.!ضومنوليس،وسلمعليهاللهصلىمحمدتأليفمنليسن1والقر

جار،المسلمةالبشريةالعادةوحكم؟يكتبولاي!رألاأمىفهو،ونظمه

فىيستحيل،قطمعلميدىبوريجلسولم،يكتبولمي!رألممنأتعلى

دابه،1و،وشرائعه،ومعارفه،علومهفىالقر؟نهذابمثليأتىأنحقه

وأنسيمالا،نفسهعندمنبمثلهيأتى(ونظمهوسبكهواخباره،وقصهط

.88ءالاسا(1)
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،المطاركعمرهصسمةأربعيىثصىقط-وسلمعليهاللهصلىعليهالممرل

قط.بقرأنينطقولم،بوحىيتكلملم

عليهاللهصلىاللهرسولقولمنليسالمقراَنانتعلمإرأردتاذا1)

يمتاركيف-عليهاللهصلى-كلامهالىهانظر،عليهملقىهوالما،سلم

الانسانكلامأنومعلوم،والأسلوبينالكلأك!نر!ب!وتلمح.ن1القرض

.(؟)((ال!ر؟نتشاكلكلمة،عليهاللهصلىللنبىوما،ثتنشاب

تعالى،اللهوجودمن-ذكرماعلىن1القردللأئةأن:القولوخلاصة

نأوعلى،وشرفه،وكضلهورسانتهمحمدلبوةى!عار،وحكمته،نرعلمه

كتبكذلكممىسبقتهالتئإلكفوأن(وكتابه،اللهوحىلطسهالقر؟ر

عقليةةل*رد-اللهرسلصعليهمنرلتمنالىلهاوموحىمنرلة،أسئه

فاى:وبثد.(2)بأخريغلبلاعقلىوبرهان،بحالتردلاعنطقية

وعلىنفسهعلىالكرلهمال!رأندلالةدلغيرهاعلىالدالةالآثارمنأثر

."!تعالىاللهكتبمنغيره

لرسولهتعالىقوله،بانكتبالايمانوجوبعلىنية1ر!لاالأدلةومن

وسلم:عليهاللهححلى

.(3)،،بالحقالكتاباليكأنزلناانا"

كتابهفىالجوزىابنعنهنقل،عقيلابنللمتكلمالكلانمهذا(1)

الواحد،عبدمصطفنىبتحقيق270ص1ب(المصطفىبأحوالالوفاإ

لكثيرأنوالواقع.م1966-!1386،بالقاهرة/الحديثةالكتبدارندثر

الكريمالقر؟نأن):خلاصتهاواكاذيبودعاوىمزاعمالمستشرقينصن

الدراساتفىالمصتشرقينمناهج)كتابفىبعضهاانظر(محمدتأليفمن

.57-21ص1ب(والاسلاميةالعربية

242-240ص(المؤمنع!يدة)الجزائرىبكرأبىالشيغعن(3)

(r)3لأالزمر.
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وكان،تعلمتكنلممارعلمكوالحكمةالكتابعليكالنّهوانزل،،

.(؟)،،عظيماعهميكاللهفضل

:فقال،ا"لالهيةبالكتبيؤمنوابأنالمؤمنيناللهأمروقد

علىنزلالذىوالكتاب،ورسولهبالثه\منوا،منوا1الذينأطايا،)

رسك9وكتبهوملائكتهبالليكفرومن،قبلمنأنزلالذىوالكتاب،هل،!سر

.(2)،،بعيداضلالأضل9نقد،اللآخروانيوم

ت،لى:وقال

وملائكتلبالهمن1كلوالمؤمنونربهمناليهانزلبماالوسولأمن،،

.(3)،،رسلهمناحد!!بنفرقلاورسلهوكتبه

عليه:السابقةالالهيةالكتببيئن1!اهمفزنة

مثل؟تعالىاللهانزلهاالتىالكذبسائرب!يئرفيعةمنزلةالكريملل!ر؟ن

تقرأفلا،وحكمالفظاالكتبلهذهناسخنأر!لاف،والزبوروالانجيلالتوراة

التحريفمندخلهالما،وذلكوأحكامشرائعمنفيهابمايعملول*!للتعبد

اصالًيللبنىكانتو:حكامهاشرائعهاولأت((ذلكستينكما)والتتيير

بينيحكمأن،وسلمعليهاللهصلىرسولهالذامرفقدثمومن،حاجمط

الكريم!بالقر؟نَ،ومللدياناتمنينتحلونمااختلافعلىالناسسائر

تعالى:قال

.(،)،،اللهأراكبماالناسبينلتحكمبالحقالكتاباليكانزلناانا!"

خاقىوسلمعليهاللهصلىمحمدرسالةلأن،الكتبخاتمال!رآنولأن

.إحدهرسالةولانبوةفلاالرساللأت

صححهفما،ومقياسوميزانورقيبالسابقةالكتبعلىمهيمنت1وابر

تعالى:قال.وانتفىبظ،ونفماهمنهاأبطلهوماصحيحفهووأقرهمنها

113النساء(1)

(Y)136النساء

.528البقرة(3)

؟.هالنساء(4)
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ومهيمناالكذابمايديهبينلمامصدقا!ح!ابالكتابالدبئوأنزلنا)

فيهالذىبالحقومصدق،السماوىلأصلهمصدقأنهأى()أ((عليه

انقرآنتنئريعاتأنكما،عليهأدخلالذقللباطلومبطل،(2)شخسب

عليهالىفصلى.محمدسيدلارسالةلعموم،جميعاللناسعامة؟حداتلى

تعالى:الققال،وللم

،(3)،،نذيراللعالمينليكونعبدهعلىالفرقاننزلالذىتبارك،،

وقوله:(4)،،جميعااليكمافهرسولانىالناسايهاياقل،!:وقوله

.(5)(،ونذيرابشيراللناسكافةاللأأرسلثناكوما؟أ

التانيثملخلاصةشموله-سبقماجانبالى-ال!رأنيميرومما

المنهجعلىواحتواؤه،وفروع!اايتريةالهدايةباصولالمتعلقةالألييةا

لهيهيمماوعد.ل(بهآمنمتىةرخَالاوفىالدنيافىالانسانلسعاثةائيكملأ

كنت!مماكثيرالكميبينر!".ولناجاعكمفطالكتابأهليا،،:تعالىثال

وكقابنوراللهمنجاعكمقد،كثيرعنويضو،الكتاب.منتخفون

الظلهماتمنا*يخرجهم،السادمسل!رضواقاتبعمناللهبهيهدى،مبين

.(6)،،مستثغصراطالىويهديهم،باذنهالنورالى

.84ةلماثا(1)

عيرمنهاويفهمواةيَالاهذهعنقيلوواأنالنصارىبعضحاول(2)

القر؟نأنعلىبهاوالاستدلال،والتلبيسلملايهاممعنىمنتعطيهعا

كلاماذلكفىوقالوا،ال!الىوالانجيلالحالبيهالتوراةيصدقبليعترف

نجولسىالى(قرةأبوتيودور)رتلميذه(الدمشقىيوحنا)منذطويلا

المبث!رينالى،المستشرفطيئبعضالى،فندرالشيسالى،أنطاكيةراهب

دينبدللمنالصحيحالجواب):دعاواهمت!نيدفىانخلر..المعاصرين

تءالاخرةالأجوبة)و.بمحرادلهدالمطبعةنشرةتيميةابن(المسيح

لرحمة(الحقاظهار)والقراو!ادريسبنأحهمكلدللامام(الئاجرةالأسئهآ

.الهندىالثذ

.الفرقانسورةأول(3)

.؟58الأعراف(4)

.28سبأ(5)

.16/؟5المائدة(6)
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يكلىولم،سبحانه!بنفسه!حفظهقدتعالىاللهأنالقراررم!راتوص

محفوظا،عزيزابمتاباى!بف،السابقةللكتبوقعكماللناسحدظه

تنزيلوبقى،خلفهمنوفىيديهبينمنالباطقيأتيهلا،اللهبحفظ

يغير.أويحرفأويبدلفلم،الحميدالعزيز

.(1)،،لحافظونلهواناالذكرنزلنانحنانا،ر

نسبتهثبتتى!لاالوحيدالكتابهوالمحظيمفال!رآلط،ذلمكوعلى

عليهاللهصلىمحمدوهو،بهاليهأوحبىالذىالرسولالىقطعيةبصورة

وكيفية،ترتيبهوطري!ة،و؟ياتهبسورهالكتابهذانقلفقد،وسلم

يضكلابحيث،بالتواتر،نزولهعصربعدجاءعصركلالى،تلاوته

صلىالكريمرسولهعفىاللهنزلهالذىهونتلوهالذىن1القرأنفى

.(2)وسلمعليهالله

والنوروالخيرالهديمنالكريمن1ابقر!مابععىكننني1القربياني

:؟البرحمة:وابب!ثمارةْ

التامةالحقةالسعادةلهميحققما،كِافةللناس،الكريمال!ر؟تفى

لهم:منهاذ،الخالدةالثابتة

اليهيتطلعكمالككاليوالمبلغ،نجيركلالىالموصلالهبى-؟

:المتقوت

.(3)،،للمتقينهدقفيهريبلاالكتابذلك،الم"

لها:معنىبأتما!لرحمة-آ

.(4)،(للمحسنينورحمة!دى،الجكيمالكتاب(ياتتلك،الم،،

)؟(الحجر/9.

،251-348!بى(المؤمنعقيدة):التاليةالمراجعانظر(2)

،المودودىالأعلىأبىللشيخ(الاسلاممبادىء)،86ص(الايمان)

.78ص

(r)لقمانسورةأولي(4).البقرةسورةأول.
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والعقلية،،المفسيةالناسأمراضلجميعالعامالتامءاف!تنلا-3

والشببن،والدثركcوالالحادالكفرمنشفاكل؟والاجتماعية،والقلبية

والشح،والبخل،والحسد،والمكبر،والحوف،والحيرة،رالقلق

عنه:سبحانهمنزلهقال،اَحرهالى..الظلمر

.(1)*للمؤمنينورحمةشفاءهومان1القرمنوننزل،،

الشكوكلسائرالمبدد،ألظلماتلجميعالكاش!و.النو!البرمأن-4

تعالى:قال،نرالجهالات

نوراالي!موأنزلنا،ربكممنبرهانجاعكمقدالناسأيهايا،!

.(2)،،مبينا

الروحهوفالقر؟ن؟الانسانحياةعليهتتوقفالذىالروع-5

فيهمتسرىأنغيرمنوالناس،الكريمةالفاضلةالانسانيةللحياةاللارمة

المادية،بحياتيمول!،بوجودهمينتفعولْالا،حقاأمواتنية1القرالروع

تعالى:قال

الكتابماتدركهكنتما.امونامنروحااليكاوحيناوكذلك،،

لتهدىوانك،عبادنامانشاءمابهنهدىنوراجعلناهولكن،الايمانرللا

.!3)مستقيمصراطالى

ماكلمنلغيرهالمثبتالمحقق،نفسهفىالثابتالالهىالحق-6

تعالى:قال،هويقرإ،القر؟نيؤيدهحقفكل،حقهو

الكتاباليلقوانزلنا،،(4)،،نزلوبالحقانزلناهوبالحق،،

.ومقررا،لهمؤيدا،عنيهمشتملا،بهمتلبسا:أى(5)،،بالحق

عليهتتوقفمما،اليهالانسانيحتاجء!شلكلوالتبياتالبيان-7

:ةرخَالاوالئيولىفىسهمعادته

.28/ءالاسا(1)

.174/النساء)آ(

.آهالشورى(3)

.؟.5/ءالاسا(14

.84ةلمائدا(5)
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وبشرفىورحمةوهدى،ء!تنلكلتبياناالكننابعليكونزلنا،،

5(؟)*نيمل!نملل

فىكائنمنفما،وحيوان،وجان،انسانلكلالعامالخير-8

وقبضه؟هعْهر3يوإلمىنزولهبومهـن،إلقر؟نهذاخيرمنونالهالاالوبود

.(2)،،خيراقالواربكم1نزلماذااتقوأللذيقوقيل!،

:والأخرةالدنيافىبالسعادةالبشرى-9

وبشرفورحمة؟مدىء!تنلكلتبباناالكتابعليكونزلنا،)

.(3)،،للمسل!يخا

كاووعنشالراحرة،كضيلةكلاكتسابالىاصداعيةاالموعظة-؟.

تعالى:قال،رذيلة

.(د)كهالصدورفىلماوشفاءضبكممنماثعظةجاءتكمقدالناسايهايا"

،الأرواحبتلاوتهوتطيب،القلوبعليهتحياالذىالالهىالذكر-1؟

تعالى:قال:والمجتمعات،(5)النفوسلهبالعملوتزكو

.(7)،(ولقومكذلكلذكروانه"،،(6)،،الذكرذىت1والقرص"

.89/النحل(1)

.30النخل(2)

.89النحل(3)

.57/يونس(4)

وفضائله،،أم!مائهوعن،نفسهعنالقر؟نبدراسةعلطؤنااهتم(5)

التفسير،كتبفىذلكوانظرللناسوالبشرىوالخيرالهدىمنفيهوما

،الجزائرىبكرأيىالشيخمنذلكفىأفدناوقد،القر؟تعلوموكتب

2ص(المؤمنعقيدة)فى o rبعدها.وما

.صسورةأول(6)

.،4/الزخرف(7)
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والاثجيلالتوراةتحريف

أيمانايؤمنأنمن-المرءايماتيكتملحتى-اذنبدفلا(1)

انزلهاالتىبالكتبيؤمنأنأى؟الاعت!ادأصولمنالثابتصل61بهذأحادقا

:وص،رسلهعلىالله

أنزلهالمذىالانجيل-آموسنىاعىاللهأنزلهاإلتىالتوراة-1

ابراهيمصحف-2داودعلىاللهأنزلهاكىالزبور-3،عيسسعلىالله

عليهاللهصلىمحمدعلىاللهأنزلهالذىالمكريمالقرآن-05شمولهمس

والمهيمنالكتبلهذهالخاتمالكتابهوامقرأنهذاأنمنيوًوأن،صله5

قدوالانجيلالتوراةأن-الوقتنفسفى-يؤمنوأن،ذكركماغليها

والانجيلالتوراةبتحريفالايمانان:هنايذكرومما.وبلاوغيراحرفا

.الايعاتأصولمناثثالثالذمللهذامتممحزء

وحرفوابدلواقداسرائيلبنىأنالحكيمالقرأنفىأخبرناثاللهلأن

ممبحانه:وقال،الوحىعلىأمناءيكونواولم،تعالمىاللهكَلام

الكقاني،منلتحسبوهبالكتابألسنتهميلوونلفريقامنهموان،)

الله،عئدمنهووما،اللهعندمنهوويقورون،الكتابمنهوزما

.(؟)!ليعلمونوهمالكذباللهكلىويقولوت

سمعناويقولونمواضعهعنالكلميحرفونهادواالذينمن"

كلاميسمعوتمنهمفريقكانوقدلكميؤمنواأننأفتطع!،،(2)،،وعصينا

.(3)،،يعلمونوهمعقلوهمابعدهنيحرفونهثم،اللهكلام

لها!(يعلمونوهمغلوهمابع!من):سبحاتالمحققولوتدبر

حرثواقدامصراثسللههمىأنيح!رنان1كال!ر.الاصرارسبقمعمتعمدتحريث

.78/عمران؟ل{1)

.46/النساء(2)

ة75/البقرة(3)
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بذلكنؤمنأنيقتضيناوايماننا،وزيفبى!ا،وغيروها،وبدلوها،كتبهم

قاطعا.ايمانا

التوراةوصعتابتىابجديثةابغربيةالمنهجيةالبيىاسالهتاناقعوالي

هذء-انتهت،والموازنةوالتعحيصوالنقدالامتحانمحكعلىالحالية

مؤداها:جازمةيقينيةنتيجةالى-الدراسات

القديمالعهد)ةايجديديايهممعهاأووالإنجإجيلةارِوتلاالكتبهذهأن

مو!عْجومىْوليسِبن(تعالىاليهب!جممىْوحيالمِيست(الجديبواليهد

مبئلفينوضعمن؟البفروضغمننهبىوِانجما،مالب!بلملعليهماوعيمبي

الهبمتقىالتيالمصادرعنالمبحثفيالييرييونالعلماءواجتهد.مجهولبن

وتدقيقفحصوبعد،الأشمفابىهذ؟مابةالمجهوبيتالمؤبفينيأولئلثم!ها

الوثنيةالدلِانجاتكتبوهبى؟المصادبىهْدهعلىأيديهموضواوتمحيص

(اخناتون)و(أمنوبى)القديمالمصىالمفكرمخطوطاتمثل،يمةالقط

أسفار)مؤلفىأنالغربيينالعلماءمنكثيرويرى(حمورابى)وبقوانين

وغيرهم،(1)القدماءيينالمصصحفمنقامانقلانقلواقد(الفيمالعهد

الله،مجندمنهى:وقابوِا،السنتهمبهاولبىوا،أسفابىهمفىووضعوِهِ!

الله.مجندمببئهىوما

جيمص)للشعوبالأسطورىالفلكلورىالتراثفىالباحثوضعوقد

دْمعمبىْأنهوزعم،التوراة!كتبلماأخبرىمصادبىعلىيده(كْريرر

و(الضميرفجر):كتابيه:بريستدهنرىجيمسللعلامةانظر(1)

فخرىأحمد.دعن(جرسمانهوجر)كتبهماوانظر(مصتاريني!
ارمن(أدولف)و(جريمبرتهيو)و308ص(ال!رعونيةمصر)فى

صالح،العزيزعبدوالدكتور،حسنسليموالاستاذ(زيته)والعلامة

توزيهح،020-178ص(التوراة):بدرانمحمدبدرانالدكتوروانظر

.بالقاهرةالأنصاردار

المعرىالفكر)فصل(الفلس!ةلدراسةن!دىمدخل):كتابناوانظر

.م1987طبعة(المقديم
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.(1)القديمةللأممواساطيرخرافاتأمرهحقيقةفىوهو،الله

كتابمنهاأخذالتيالمصادرعلىأيديهموضواقدالعلماءأنكما

كتبهوماالأناجيلهذهفىمابينتقارنأنويكض،مادتهما"ناجيل

برهما()و(كرشنا)عنالهنودكتيهوما،؟لهتهممجنال!دماءالمصريون

تثليثها،وعنالهتهممجنوالرومانجيوناييونانجيونيمتبهوما(بوذا)ر

مؤلفومنهاأخذالتىالمصادرلتعرف،خره1الى،وتجسدها،رصلبها

.(')مادتهمالأناجيلمهمذه

بذلك،يقرون-الروم-الكنيسةعلماءمنكثيراأندكرهيجدرومما

هْرئسا!الكئيبمبةمجلماءكتبهاالتبىوالتجليقاتماتالمقبشئتاررراقرأ

والحوافىالمقدماتهْدهترجمتوقد،المقدسللكتابالدرنبسيةالنسخةعلى

،اخيرابروتفىالممثرقدارنشرتهاالتىالمقبسللكتابالعربيةالطبعةفى

.(باسيمببىلس)الرسولىالناثبوأقرها

علماءبهااضطلعالتى(المقدسالكتابنقد)حركةانهنايذكرومما

منكلبزعامةعمثرالسابعالقبر!منذعْربيوننورَح!مورلاهوتيون

.Rسيمونريتشاردإ simon)و(استروثجانstuc.")(ياروخو

.Bازو!يبس spinoza)نتائجالىرائعةمكثفةجهودبعد-توصلتقد

كثيرين،مؤلفينوضعمنوانهاوحياليستالأس!ارهذهلأرتقطعي!ينية

قديمة.وثنيهمصادرمنمستمدةأنها،

فأقروا،متنهاأواومجتواهالكتبهذهسددالعلماءمهمؤلاءدرس

حتىأوعيممىأو!م!ومالىبحالتنسبلاوانها،.تماماسددهابانقطاع

ترجمة(القديمالعهداسفارفئالفلكلور):لهريررحيمس(1)

جزأين.فىالمعارفدارنشرة،ابراهيمسيلةالدكتورة

بالانجليزية(الوثنىاليونانى-الهللينىوالفكراليهودية):والظر

Judaismلأ:ولtinHngel.3،ور and Helsm) B)

البيرونى،للطاهر(المنصانطةالديانةفىالوثنيةالعقائد)(3)

وتعليقنا.بتحقبقنا
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الوهاءغايةفىمضمونهاأنكما.السلامعليهالمسيححواربىمنأىالى

الكتبهذهبأنيقطعذلكوكل،والشذوذوالنكارةوالتدابروالتناقض

.(1)تعالىاللهعندمنوحياليستوأنها،مبدلةمحرفة

والانجيلمولهمىعلىالتوراةأنزلتعالىاللهأنيعتقدأنالمؤمنوعلى

وبدلوهماغيروهماقداسرائيلبنىلكن،السلامعليهماعيم!على

وحرفوهما.

لهذءالناقدةالمنهجيةالاسلاميةالدراساتفضلالىهناونشير

وعلماءاليهودأحباربعضع!ولعلى،ا*ولالهجرىالقرنمنذالأسفار

ولعل.ناقدةموخوعيةمنهجيةدراسةكتبهمبدراسةقامواممنالنصارى

الحبرهو،العلميةمكانتهلهمعروفيهودىحبربهقامللتوراةنقدأقدم

توالتثم-م؟167-!562سنةغرناطةفىتوفىالذىالغرناطىعزراابن

القرن!الغربفىواسعةحركةقامتأنالى،فرديةن!ديةدراسات

ذكرنا.كماعدثرالسابع

درسناهدولأننا،جداواسعوالانجيلالتوراةتحريفموضوعولأن

هما:قبلمنكتابين

وفصل،التوراةلسندالعلمىالن!د:فصك-الاْديانمقارنةفى)

فىالوثنيةالعقائد)وكتاب(المتنوتناقضالسندانقطاعبينالأناجيل

القارىءعلىأطيلأنأحبلافانى(وتحقيقدراسة:الن!رانيةاديانة

الغرناطىعزراابناليهودىالحبرنقدبتسحيلأكت!ىبل،عناالمكريم

المفيد!العلعيةبالمراجعقائمةالىالاحالةمع،فحسب،الحاليةللتوراة

.،2)الموضوعهذافى

الهداية.دارطبعة(ال+ديانمقارتفىا-لمنا(1)

برنابا،انجيل):المثالسبيلعلىانظرذلكفىللتوسع!2)

رسالة-م0819بال!اهرةححبيحمحمدمحلبعة(سعادةخليل.دترجهة

شفاء)،حزملابن(الفصل)و،(والسياسةاللاهههـتفت)سبنوزا
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:(1)عزراابنللحبرالنقدىالفكريمثرعسبينوزاالفيلمصإرف-2

-متعمدا-عزراابنصاغهاالتىالأقوال_أولا-سبينوزايسوق

و،،لجبارعبدللقاف!(النبوةدلائلتثبيت)و،للجوينى(العليل

ولنا.تيميةلابن(الصحيحالجواب)و،للباقلانى(التمهب)

وتعليقاتنا(الوثنيةالعقائد)المبيروتىوللحلاهر(الأديانم!ارنةفى)

العقائدمصادرفىالمسيح)و،للسموال(اليهودافحام)و.عليه

الكتابترجماتفىاختلافات)،الوهابعبدأحمدللأْستاذاالمسيحية

محاضرات)و،الهندىاللهلرحمة(الحقاظهار)وءأيضاله(سد!ملا

وانظر:،زهرةأبومحمدللامامانيةالنصفى

.Johon H. Hayes : An Introduction to Oid Testament Study

.1973.Otto Kaiser : Introduction to the Old Testament. Oxford

.1974',Otto Eissfeldt : The old Testament. An Introduction. Oxford

.1984'.Werner G, Kummel : Introduction To the New Testament, USA

.1981,Elaine Pagels : The Gnostic Gospels. New york

(الأدياتمقارنةفى)وكذلك(الوثنيةالعقائد)كتابىث!اوحوانظر

.بالموضوعتتعلقوأجنبىعربىمرجعمائتىصأكثرفيهماذكرنافقد

الغرناطىاليهودىالمفسرالخبرهوعزراوابنآ66صالرسالة(1)

..م1671-!563سنةغرناطةفىوتوفىم9201سنةولد،عزرابنابراهيم

الفيلسوفقولأما.وتقديرهالعلمىوزنهلهمعروفاسرائيلىعالموهو

الىالخمسةاللأسفارنسبةخطااكتشفمناولكانعزراابنان:سبينوزا

واذلكيكتشفيهودىعالماولأنهيقصدكانفان،السلامعليهىم!وم

اولانهيقصدكاناناما.مقبولاصحبحاكلامهيكونففعنهيتحدث

يعتمدولا،صحيحغيرفكلامه،الاطلاقعلىذلكيكتشفباحث

عافا!قدهذاعزراانجاأتذلك؟موضوعيةعلميةأسصعلى

ا"ندلسعالموفاةمنة!نسمائةبعدأى،!562سنةبهاوتوفىالأندلس

وتفصيلبتوسعودرسهاالمسألةهذهفىأفاضقدحزموابن،حزملمبن
الفصل":الممممىالقيمالموسوعىكتابهفىمسجلحزمابنكتبهوما،تامين

الله.شاءانعرث!لابوسنتناوله"والنحلوالأهواءالمللفى
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(1السركلمةأوةر!ضلا)أأسلوبالىأقرب،صاغمامضةمبهمةبطريقة

الفريسيينالاحباربطشمنخوفاوذلك؟العلمىالبحثأسلوبالىممه

جت!تسن(ناصام!صلاشرحاسبينوزايشرحهاثم،لهملاحقتهمأو(به

التالى:النحوعلى-له!!مالىالخمسةالذسفارنسبةخطاضرورةمنه

فىوراءفيمالا،:التثنيةعلىشرحهفىعزراالنأقوالعىهده))

فريعتهموس!كتب...عثصرةالاثنىسف!تكنتلو.الخ،.إلأردن

...اللهجبلعلىبهسيوحى...ضر*راعلىالكنعانىوكان...ايضا

،،...الحقيقةتعرفحينئذ،حديدمن!ير،سريرهذاهوها

6Aقائلاتسبينور!عليهاويعلق،عزراابنكلمات

ليسموس!أت-ذاتهالوقتفى-ويثبتيبينال!ليلةالكلماتبهذه)،

بزمنبعدهعاشخر1شخصمؤلفهاانبل؟الخمسةن!فارار1مؤلفهو

.(1)،،،؟مختلفاسفراكتبىمؤوأن،صويل

قدعمندكرهمايدكرأنلهكاررماعرراابنار:واثت!لثولوالا

عزر!ابنأنكعا،..حزمابنكتبهماعلىاطلاعهلولاالتوراةسل!فى

بىسليمانالثاسسىبس!ملااليهودىالح!رجانبالى-قنطرةكانحعذا

ال!سطنطينية،فىسم1554-!961سدةاغديماتثسيرهـلل!ثننترالذفمليح

".نفسه!سبينوزا11ىفد!نملاحزمابنفكربوإسطتهاالنل-رغيرعحا

عدارائدليسسبينوزامانهذاوعلىعمي!اتأترالهصبينورْاتاثروقد

دراسةعلىيعتمد؟منهجبعلميانقداالمقدسالكتابنقدمجال،المجاك

سنةا!لتوفىحر!ابنعنئهم،الأتلامالأئمةمنبكثيرسبقلكنه؟داتهاالنصوص

4س!ةْالمتوفىالجوينىالحرمينما!او*465 V Aالمتوفىال!رطبىوالامام،ء

المهتدينعنأو،نيم!سملااأللأديانمقارنةعلماءمنوغيرهم!672سنة

الطبرئربنلنعىا:مثلرالنصارىاليهودعلماءمنالاسلامالى

الرابع(القرنقبل!أيوبلنوالحسى(الطجرىالثالثال!رلْا)

الاسكندرانى/.صعيد!فوالحسن،عس570سنذالمغربىيحيىوالسموأل

الخ...اليهودىقوسينوابن

بعدها.وما71ص(الأديانم!ارنةفى)لناانظر

ترجم!266!ر(والسباتاللاهوتفىرسالذ):اسبنيوزا(1)

.للكتابالعامةيةالمصالهيئةنشر،حنفىحسن.د
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عزراابنكلانممقْم!بيخورااستخلصهمااقىالثلاثالنتائنيهىهذه

اخمعمهما،إلىرأسهامن،التوراةسندقضيةلناتلخصوهى؟ألسابق

على:تشتحكلأنها؟الوقتذاتفىنفسهسبينورارأىوتلخص

عليهمايطلقاقنىالآسفارهذهيكئ!!،السلانمغليه،موص!ان-1

أنها:والنصارئاليهود

.ى!سومالىوينسبونهاالتوواة

.جداطوللبزمنامولهمىجعدعا!لهثئصالأصغارهطهمؤلفَأن-3

هذهـالاسفارعنمخثل!اسالراكت!قدالسلامعليهموسقأن-3

.الممكهورهالمروجلاألخمسه

منوالقطعالوضوحالبالغةالنتائجهذهسبينوزااستنتجكيفلكن

والابهانم3المقعوضالجالغعرراابنكلام

هذهـالىتشلمصاذقةخيثياتجدلةالىيرفرْبمانارْرعابنكلاملأن

التالنى:النحوعنى،النتائج

التى،،الحالىالتثنيةسفرمقدمةيكتبلم،السلامعليهموس!ان-1

الشريعةهذهيشرعموسىابتدأالأردننهروراءفيما":فيهاجاء

،الأردننهريعبرلمموس!أنهوجداواضحبسببةالخ000(1)قائلا

.(2)ذاتهالتثنيةر!س؟خرفىجاءكماالبريةفىثمات

مذبح"حافةعلىتامبوضوحكلهالأصلىموس!ر!سش!نقد-2

ومعنى..الأحبارعددحسب،حجرةعشرةاثنتىمنيتكون،(3)احدر

الأسفارمنبكثيرأقل-حجمهفى-كان(اللأصلى)موس!ر!سأن:دلك

ابتدأ،مؤابأرضفى،الأودقعبرفى"1:5التثنيةر!س(1)

."..حوريبفىكلعناالهتاالرب:قائلاالسريعةهذهيشرحعوله!

.(6-34:5)التثنيةسفر(2)

للربمذبحاتبنون":(8-27:2)التثنيةسفرفىجاء(3)

كتابةالتورَاةهذهكلامجعيعالحجارةعلىوتكتبون،..الحجارةمن

موصىاشتراعتثنيةهناكوكتب(8:32)يشوعسفروانظر."واضحة

."اسرائيلبنىبحضةكتبهاالتى
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الاثنىحر)):بقولهعزراابناليهرمزماوهذا..المتداولةةلمخمسة

.(1عشرة

كتبوقد":التثنيةسفرفىوردقذأنهكذلكالحبريذكر_3

بك؟ذلكقالقدمو!يكونأنويستحيل..(1)"التوراةهذه!م!وم

وأعماله.مولهم!أقواليروىأخركاتباقائلهايكونانمنلابد

الراوىفيهيقص(\:12)التكوينسفرمننصاعزراابنيذكر-4

تاريخيةمروياتمنالحاليةالأسفارجامع:ى9بالراسيبنوزايقصد)

الكنعانيين،بلادفى،السلامعليهابراهيمرحلة(مختهمةمختلفةومصادر

حينئذوالكنعانيون":بقوله(الحاليةالتوراةمؤلف)الراوىعليهاويعلق

."الأرضهذهفى

لم-يكتبكانعندما-الامرأنعلىبوضوجيدلالتعمو%وهذا

ليسبزمنموس!موتبعدكتبتقدالكلماتهذهاتفلابد...كذلكيكن

المناطق.هذهمن.الكنعانييناسائيلبنوطردانبعد،لالقليل

نفسه،النصلمهذاشرحهفىالمعنىهذاالىعزراابرويشير

كنعان!أاْدهيعنىقد"الأرضهذهفىحينئذالكنعانيونوكان)):فيقول

؟خرشخصقبلمنيحتلهاكانالتىالأرضهذهعلىاستولى،نوعحفيد

كذلك:الأمريكنلمفان.(الأمرواقعفىكذلكليسوالذمر)

قبكشخصهنالكيكنولم.!بهيبوعالايعرفهمنعلىسفهناك

الاصحا،:التكوينسفرفىجاءماحسبلآف؟الارضهذ"يحتلكنعان

وقطنها.البقاعهذهفلحمنأولهوكنعان:العاشر

هددوضعات:اذا(الحاليةالأصفارمؤلف)الراوىاشبتفقد

اةالقوإع!او)فالراوىواذا،يكتبكاتوقتماكذلكدكنلمالارض

،؟ذهمولهم!وكتب))(10-31:9)التثيةفىجاء(1)

وأمرهه.الربعهدتابوتحاملى53,بهمىالكهنةالىوسلعهاالتوراة

.(100000ثموسىفئلا
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كانوا-مو!همىزمانفى-الكنعانيينلات؟قطعامومىيكنلم(لم!حالية

،عزراابنبهيلوحالذىر!لاهووهذا...ا"رضهذهيملكونسزالونلا

(11بكتمانهوينصح

مممىال!ومجبلان:(1)التثنيةسفرفىجاءانهالحبرذكر-5

فىالشروعبعدالاالاسمهذايحمللمالجبلهذااتومعلوم،اللهجبل

السلام.عليهمومىزمانعنجدامتأخرةالتسميةوهذه،الهيكلبناء

الله.جبلالميوميسمىالمكانهذاأنيحكىالذىهوالراوىأن!واضح

بلاديعرفونكانواالكاتبلهذاالمعاصرينالعبرانيينأنشكولا

حكمتحتأنهايعلمونلاولكنهم،يهوذاقبيلةالىتنتمىالتىيائير

هذههىما!رعانالىاضطرلذلك؟لملعمالقةارضوأنها،عرجون

الوقتفى-يخبرناوأن،الاسمهذاقديماعليهايطلقكانالتىالبلاد

الىينتمونأنهممع،يائيرباسمالوقتهذافىسكانهاسماهالم-نفسه

.(2)!م!نمقبيلة

عزراابنواحاجىألغازسبينوزا3!شالواثقالواضحالفكربهذا

الحاليةالخمسةا"صفارنسبةخطأعلىدالةحيثياتأنهاعلىقدمهاالتى

-بالتوراةالمسماة(والتثنيةوالعدد،وا"حبار،و،لخروج،التكوين)

روايات-ا!رصفارear,أى-انهاوعلى،الصلامعليهى!ومجبلالى

تواريخاومحفوظاتاومأثوراتمناكثراومؤلفجمعهاتاريخية

موبىالىالفرش!يونالأحبارنسبهاثم،شيئاعنهانعرفلا،موضوعة

.وافترلمءزورا

على،نقاطفىالحيثياتهذهالكريمللقارىءنوجزانبناويحسن

التالى:النحو

حتى؟يرأهيهوهالموضعذلكابراهيمىم!مو":(22:14)(1)

."يرىالربجبل:اليوميقالانه

.268-266صوالصياسةاللاهوتفىم!بينوزارصالة(2)

(الايمات-؟6م)
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عليهمومىبع!الاتحدثلمرقائعالىالحمسةالأسفارا!ثارت-؟

حنعها.فىثريكاوجعلته،يقيناالصلام

أصغر--الحالبةالأسفاربنص-كانتالحقيقيةمولهم!توراةأن-2

المعروفة.الحمسةالأس!ارهذهعننجكثير-الحجمفى

علين،موس!بأنيجزمإلحاليةالأله!اضهدهمياغةاسلوب-3

التعليقأو،الصصتراشادطريقةصوثلك؟واضها!يلم،السلام

الخ....وشرحهاالروايةنصعلى

بعثالاالأنسعاءنئهذهتعر!لمأماكنأسهاءالىالأسحارهدهتشير-4

التنبؤسبيلعلىذلكيكنولم،طويلبزما3السلاعليهموله!موت

اشروائى.القصسبمِلعلىكاتولكن،رص!وممنالاعجازى

:التوراةانهاعلىموس!الىالمنسوبةالخمسةالذسفارسنديفحصزاسبيخ

ابنلفكرالتحليلىنئرحهجانبالى-ل!سهسطيدوراحهدتمثل

لهعضتعميقثم،عرراابنالحبرلهاتتأحرىحيئاتاضافةفى-عزرا

كاررولئن.أخرىوشروحات،لهايتطرقلممأخر!بامثلة(فكاره

فان،نقدهفىالخعسةاللأسفارد!عوق!قدعرراأبناليهودىالمفسر

أممعلىالرصين3النقدمنهجهطبققد،سبينوزأالدِهودىالفيلسو!

لغةفئاليهاانتهىالتىالنتيجةاعلنثم(الأخرىالقديمالعهدأسفار

:فقال،قاطعةواتقة

مومأن:النهاروضوعواضحايظهركلهاالملاحظاتهذهمن،،

بقروتموس!بعدعائىخر1شخصكتبهابل؟الخمسةالآسفاريكتبلم

.(1)إةعديدة

النتيجذمدهالئأوصلتهالتىتط!ملاحظاتفئنتتبعهأناذاعلينا

أهمركْدي!افاتهقد!،لأنه،عزراابنسنلفينقدأولافنراه،الحاسمة

.271صالرسالة(؟)
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jpAlهذهعلىخطورة1كثرمتعددةاخرىملاحظاتابداءيمكناذ؟

هى:،بالتأملجديرةملاحظاتاربعيقدمثم....*سفار91

فحصب،الغائببضميرمومم!عنالخمصةالأسفارتتحدثلا-؟

الذىهويكونأنالبتةيمهمحلا،عديدةفمهاداتعنهتعطىوانما

......كاتبهاهويكونأنقطعنمايسوغلاثمومن؟نفسهعنأعطاها

مثل:الشهاداتوهذه

.،(مومىمعاللهتحدث"

."لوجهوجهاموصىمعاللهركان))

.(1)"الناسجميعمناكنرجداحليمارجلاموس!وكان))

.(2)،،الجيشوكلاءعلىمويم!فسخط))

.(r)"اللىرجلىمولهم))

ا!صرائيلبنىفىبعدهمنيقمولمالهخادم!م!ومماتلقد"

.(4)،،كهو!ى

بضميرافعالهويقصيتحدثموسىفات،ذلكمنالعكسوعلى

مومىمثرحهاالتى(الشريعةفيهاكتبتالتىالتثنيةسفرفىالمتكلم

مثلا:فيقول،بنفصهكتبهاوالتى،للشعب

."الربكلمنى)"

.25:3العددسفر(1)

.؟31:4العددسفر(2)

.\:13التثنيةممفر(3)

(t)الذىالوحيدالصفرهوالحالىالتثنيةسفرأنسبينوزايرى

ثرحهاالتىالشسلعةعلىاحتوىقد"نه؟ى!ومالىمحتواهنصبةيمكن

علىاحتوىقدالصفرهذاان:نقولجانبناومناصرائيللبنىمومى

"نها؟نبوةوأثاروصبقيةفيهاأن!لبلاشرعيةو؟داب،خلقيةوصايا

سبينوزابرأىبأسولا،اليهاالانبياءيدعوالتىوالادابالتعاليممعدنمن

،المطهرةوالسنةالحكيمالقر؟نعليهاحثقدالتعاليمهذهمثللان؟هذا

ومحتواها.مضمونهامنكبيرجزءفى-التثنيةصفر-فىقة"-فهىثمومن
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.(1)الخ0000"الربرجوت))

-!-وكأقوالنقلأنبعدالمؤلفيستمرحيث،السفر؟خرفىالمل!

شرحهاالتى،الشريعةهذهالشعب!م!ومأعطىكيفروايةفىيحكى

حياته.انتهتذلكوبعد،أخيراتحذيراأعحلاهمثم،كدَانجةمول!ف

_Aنصوومجمو!،وانشواهد،الكلامطريقة:اعنى،ذلككل1)

كتبهابل،الذسفارهذهيكتبلممولم!بأنالاعتقادالىتدع!كلهاالقصة

.(2)،،خر1ت!مخص

الحالمِذ-الأْس!ارفىالواردة-مذهـالروايةأنأيصاركْدنأريجبت2

عليه"للعبرانيينالثلاثين3الأياوحزن،ودفنه.موس!موتل!فنقصلا

الذيىبالأنبياءقورنماICI،الأنبياءجميعفاقماأنه-أيضا-تروىلل

.بعدهجاءرا

وجهالربعرفهالذىكموس!اسائيلنينبىبعدمنيقمولم،،

.(3)،،لوجه

شخصاو،نفسهمويم!بهايدلىأنالممكنمنيكنلمشهادةهذه

،عديدةب!ر"نبعدهعاششخمىشهادةهذهبل؟مباشرةبعدهأتى(خر

استعهملىقدالمؤرغأتسيماولا...مولصيبعدعديدينأنبياءعنوقرا

:المعبرةالصيغة

.،(اسرائلفىنبىبعدمنيقمولم!،

القبر:عنويقول

كا.هذايومناالىقبرهاحديعرفولم،،

بعضان-سبينوزاللفيلسوفوالكلام-ايضا-نذكرانيجب-3

بل؟مو!زمنفى،بهاعرفتالتىالأسماءعليهاتطلقلم،ا"ماكن

.97/102)؟(التثنية

.269صالرسالة(2)

.؟:34التثنية(3)
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-التوراةفى-يقالاذ؟طويليوقتبعدهبهاعرفتاسماءعليهااطلق

تحمله-التى-المدينةتأخذهلماسموهو،(1)(دان)حتىاعداءهتابع

السلامعليهموم!فتىهوويشوع)طويلةبمدةيشوعموتبعدالا

:القضاةصفرفىجاء(وخليفته

امعوكان،لاسرائيلولدالذكاابيهمباسم،(دان)المدينةصموا))

ابراهيمقصةيقصوهو-مولهم!يذكرفكيف(((2)لاييش:ذلكقبلالمدينة

عليهايطلقلموهى،دانمدينةالىاعداثهطلبفىجدانه:السلامعليه

!03جداطويلبزمنبعدهالاالاصمهذا

..مو!بعدماالى-أ"جانبعضفى-التوراةرواياتتمتد-4

وصلواحتىسنةاربعينالمناكلوااصائيلبنىان:الخروجسفرفيروى

التىاللحظةحتىأى،(3)كنعانبلادحدودعلىمسكونةأرخماالى

.(4)يشوعسفرعنهايتحدث

بعد-داودزمنا"دوميينحكمواملوكعنالتكوينسفرويتحدث

قبلادومأرضفىملكواالذينالملوكوهؤلاء"-جداطويلبزمانموصى

.(5)"اسرائيلبنىفىملكيملكأن

صو،سبينوزاباروخاوردهاالتىالبراهينأوالملاحظاتهىهذه

:سبينوزايقررعليهاوبناء،عزراابنأوردهماالىتضاف

!م!ومأن:النهاروضوعواضحايظهر،كلهاا!حظماتهذهمن!

.؟49:4التكوينم!فر(؟)

.81:92القضاةسفر(2)

الىسنةأربعينإلمناصائيلبنووأكل"35:؟6الخروجسفر(3)

.،(كنعانارضوافواحينالىلملمنأكلوا،عامرةارضالىذهبواأت

غلةمنأكلوامنذالغدمنالمنانقطعفا))5:12:يشوع(4)

.،"..الأرض

.3؟:26التكوين(5)
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بقرونمو!بعدعاش،خر1شخصكقبهابل،الخمسةالأسفاريكتبلم

.(؟)،،ا!عديدة

ة!رص!ومتوراةأين

عليهى!ومكتبهالذىىقي!حملاالسحرعندقيقابحثاسبينوزايبحث

قطةمو!همىيكتبهالمالتىالخمسهَالأسفارهذهوبينبينهوالعلاقة(السلام

.وزوراكذبااليهنسبتهاعلىيصرونالفريسيونالأحباركانوان

بنفسه-كتبموس!أن،إلحاليةرالأسفلاشاراتطبقا،كأاسبينهِيرى

الحربقصةعلىيحتوفى،،(الربحروبسفر)):يسمئسفرا-الربعن

.(2)العماليقمع

موس!قرأه،(العهدسفر):ىم!سي؟خرسغرالىاشارةوهناك

مضمونأنسبينوزاويرجح،الربمععهداعقدواعندماائيليينالاسأمام

.(3)الحالىالخروجسفرمنالعشرينالاصحاحفىمتضمنالسفرهذا

ثه...((ه!لاتوراة))أو"الربتوراة)":يسمىلسفرذكروهنالك

يظلوابأنجديداميثاقاالشعبمنواخذ،سنهاالتىالشرائيمومىشرح

بأنالكريمالقارىءنذكرأنعليناويمبغى271صالرصالة(1)

نصوصخارجمصادرمنالعقلاستنتاجاتعلىهذهاحكامهيبنلمسبينوزا
علىاحكامهبنىوانما،عنهاالسابقةالأحكامعلىاو،ذاتهاالتوراة

ىا.دقيقافحصاصفحصها،الاسفارهذهقراءقعلىالمرتكزةملاحظاته

الحاسمةالنتيجةهذهيتضمن-عليهاحتوىبما-الاس!ارهذهنصان

.عزراابناليهودىالحبرقبلهومن،سبينوزابهاقطعالتى

هذااكتب:لمولهم!الربوقال"؟4:؟7الخروجصفرفىجاء(2)

لىيقالولذلك))؟21:4العددسفرفىوجاء"الخ..الكتابفىذكرا

."..الربحروبكتاب

أمامقراعتهلهفأمكنجدارجيزاكانالسفرذلكبأنهذايشعر(3)

.الكتابأوالورقةو1الرسالة:علىتطلقسفروكلمة،واحدموقففىالشعب
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.(1)الدتوراةسفرفىكلهذلككتبثم،للمثريعةحاضين

لىوكتبه،ىم!ومموتبعداسرائيلبنىمععهدايشوعقطعثم

3(الربتوراة)او(الهتوراة)سفراين0"الربتوراة))سفر

:سبينوزايجيب

الوقتنفسوفى،مولهمىعهدعلىيحتوىسفرأىلدينايكنلملما)ا

..*اإ.فقدقدالسفرهذابانضروةنعترفانفيجب،يشوععهدعلى

vjنستنتجA IIIا!شارمنيكنلمىع!ومكتبهالذىهذاالهتوراةسفرن

!إ(2)مم!كليةمختلفاسفركانبل؟الحاليةالخمسة

.24-2:22.(؟)

.272صالرصالة(2)
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بالرصلالايمان:الرابعصل81

:والرسولالنبىمعنى

هذافىبهالمرادأنالا.الخبروهو(النبامنمشتقاسمة*النبوة*

عباد.مناحدابهوجلعزالهيلزمالذى:وهو،خاصخبرالموضع

منفيهابمافريعتهعلىبهيوقفه9،غيرهعن-اليهبالقائه-فيميزه

الخبر:هذاعلىالنبوةلتكون؟ورعيدووعدوارشادووعظونهىامر

بها.المخبرهو:والنبى؟ذكرتهاالتىالموصوفةبالمخبراتوالمعرفة

اليه،ودعائهمالناسالىتبليغهأمر:التوفيقهذاالىانضاففان

يؤمرولم،خاصتهنيبهليعملذكرنامااليهألقىوات.رسولانبياكال!

نبى،رسولفكل...رسولايكنولمنبياكات،اليهوالدعاءبتبليفه

.(؟)رسولانبىكل9ليص

الكريم:القر؟ننيالمذكورونالرسل

هم:؟رسولاوعمثرينخمسةاسماء-الكريمن1القرفى-تعالىاللىذكر

،ولوط،وهود،وابراهيم،وصالح،ادرشى9،نوع9،\دم،

وشعيب،،وايوب،ويوممف،ويعقوب،واممحاق،واسماعيل،ولهيونس

،وصليمان،وزكريا،اودود،الفلوذو،-واليسع،هارونو،ومولع!

كا.اجمعينوسلغعليهمالهصلىمحمدوخاتمهم،وعي!،ويحيى،والياس

تعالى:قال

،نشاءمندرجاتنرفع،قومهعلىابراهيم1تيناهاحجتناوتلك!

الفقه3!ث!:وانظر،239ص؟بالمنهاج:الحليمىالامام(1)

الهنبأهمنان:وفيها،؟؟.صالطحاويةو!ث!3،القارىلعلىالأكبر

نايأمرهلموان،نبى-رصولفهوغيرهيبلغأنأمرهان؟السماءبخبر

الرمصالة.مهـساجزءوالنبوة..لو!مربوليصنبىفهو،غيرهيبلغ
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هديناونوحأ،هديناكلاويعقوباسحاقلهووهبنا،عليمحكيمربكان

وكذكوهاروتوموم!ويوسقوايوبوسليمانداودذريتهومن،قبلمن

الصالحين،منكلوالياسوعيم!ويحيىوزكريا،المحسنيننجزى

.(1)؟*العالمينعلىفضلناوكلا،ولوطا،و!ثنسواليسعواسماعيل

'«9،رسولاعمثرثمانيةأسماءعلىالأربعالآياتهدهاشتملت

:اخرى؟ياتفىالآخرينذكر

اخاهمثمودوالى*و،(2)،،هوداأخاهمplcوالى،،:تعالىقال

اصطفىالهان،،و،(،)"شعيبااخاهممدينوالى،و،(3)،،صالحا

منكلل!لاييماذاوادرشىواسماعيل،،و،(5)"ونوحادم1

.(7)"...معهوالذساالهرسولمحمد"،(6)"الصابرين

تعالىوده،الكريمن1القرفىبأسمائهمالمذكورونالرسلهمهؤلاء

وا1،ازمانهماوام!ماءهمالقر؟نفىاللهيذكرلم؟خروتورسلانبياء

وجل:عزيقول،تعالى4االاوالرسلالانبياءهؤلاءأصماءيعلمولا،اقوامهم

لممنومنهمعليكقعصنامنمنهمقبلكمنرمملاانل!مراولقد*

.(8)،،عليكنقص

.(؟.)!رسولامةولكل،و،(9)كهنذيرفيهاخلاالاامةمنوان"

الرمل:منالعزماولو

الاجتهادأصحابيعنى-الرمملمنالعزماولىأنالعلماءاكثريرى

ونوح،،ىم!ومو،وابراهيم،محمد:همرسلخمع!ة-العظيموالصبر

قولهفى،السلامعليهماسماؤهموردتوقد؟والسلامالصلاةعليهموعيم!

تعالى:

.86-83ا*نعامسورة(1)

.65الأعراف،50هود(2)

(r)7الأعراف،16هود r.

.85الأعراف،84هود(4)

.33عغران؟ل(5)

.85الأنبياء(6)

.29الفتح(7)

(A)78غافر.

.24فاطر(9"

.47يونس(10)
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وموس!وابراهيمنوعومنومنكميثامهمالنبيينمناخذناواذ*

.*مريمانجاوعيم!

بالرسل:الايمان

الههبرسلالايمان،.واقرارااعتقاداثناؤهجلبالثهالايمانيستلزم

نبيناعدابمنالايمانأتالا.واقرارااعتقادا-عامة-عليهماللهصلوات

ذكرواالذينالىمرسلينكانوابأنهمالايمان:هوعليهاللهصلواتمحمد

والايمان،محقينصادقينذلكفىوكانوا،اليهم1اللهرسلأنهم،لمهم

الىورسولهاللىنبىبأنهالتعديق:هوعليهاللهصلواتنبينابلمصطفى

الساعة.قيامالى-والجنالانسمنْ-بعدهممنوالىفيهمبعثالذين

أسماؤهمذكرتالذيناللهبرسليؤمنأنتعالىبالئهالمؤمنعلىكيجب

،الناصالىمهل!مرأرمملادلىبأنالاجمالعلىويؤمن،الكريمن2القرنى

البضرمنمالأحدتثبتأنيجوزولا،والسنةالقر؟نفىهمأسماوًتذكرولم

وأنبيائه،اللهرسلضمنالقر؟نؤيردلماسمهدامما،رسولأونبىأنه

تعالى:قال

ملائكله9باللهمن1كلوالمؤمنوت،،و(()،،رسوله9باللهمنوا1"

.(2)*رسلهمناحدبيننفرقلاورسلهوكتبه

ورسله،اللهبينيفرقواات"لريدوتورسلهبالفهي!رونالذينات"

؟سبيلاذلكبينيتخذوااتويريدوت،ببعضىر!نوببعضنؤمنويقولون

.(2)كهمهـيناعذاباللكافرينواعتدنا،حقاالكافرونهماولئك

يؤتيهماولئكمنهماحدبينيفرقواولمورسلهباللهمنوا1والذين"

.(4)،،رحيماغفورااللهوكاتأجورهم

الرصل:مهمة

:والنذارةبالبشارةأقوامهمالىالرسلهؤلاءاللهأرسلوقد

.7الحديد(1)

.285البقرة(2)

.10)3(النصاء0

.؟52الثساء(4)
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خوففلاواصلحما1فمن،ومنذرينمبتنرينالاالمرسليننرم!لفىما،،

كانوابماالعذابيمسهمبآياتناكذبواوالذين،يحزنوتهمولاعليهم

.(؟)(،نو!سفي

والجنةوالرصوانالمثوبةوحسنالغاقبةوحسننمْىفاباندشيرلمحهدا

عصواهمان،الأليموبلعذاباللهدعضبوانذار.واصلحواأمنواان

ربهم.أمرعنرفسقوا

خالصا،توحيدااللهتوحيدالىالناسبدعوةاجمعونالرسلنهضوقد

وصفاته.و(سمائه،وربوبيته،ألوهيته!9سدحانهتوحيده

(2)،،الطاغوتواجتنبوالهااعبد.إترسولاأمةكلنيبعثناولقد!،

وما،اليكأوحيناوالذىنوحابهوم!ماالدينمنلكم4ئر،!

5(3)*فيهتتفرقواولاالدينأقيموأأنوععمم!ومويه!ابراهيمبهوصينا

حاتمهمالىرسولأوللدنمنالتوحيددينوهذا،الدينوحدةفهذه

.(4)والسلامالصلاةعليهممحمد

ممهم،أحدبينلفريقدون-جميعابهميؤمنانالمؤمنوعلى

كلهم.بجماعتهمالايمانمنبدفلا،نيرخَالابويكفربالبعضفيؤمن

بعض:علىالرسلبعضتفضيل

بعض،علىبعضهمالرسلفضلقدتعالىاللهالماال!رأنفىباء

وجل:عزفقال

ورفىالهكلممنمنهم؟بعضعلىبعضهمفضلناالرسللكك،،

.49-48الأنعام(1)

.36النحل(2)

.13الشورى(3)

98i-93ص18بتيميةلابنوالفتاوى1؟5صالطحاوية(4)

،(الايمانكتاب)7ب،102-10؟
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.(؟)،،ترجادبع!

.(2)*بعضعلىالنبيينبعضفضلناولقد!،

.(3)يكونء!شاىوفىةلئضيلثدالوععنصويلكلا!وث!الك

علىتفخملونىلا)ا:وسلمعليهاللهصلىالرسولقيللهينيجكح+كي!

!اU)):وقود(5)(1القيامةيومالناسسيدانا1):وقولهلم4)(1شولس

شافع،وأول،رب!لاعنهينثمقمنو(ول،القيامةيومأدمودصميد

.(6)(1مثثرول1؟

لههعذلكعداوفيما،ربهمعنيبلغوتميمامعصومونوالرسل

مغيرةتذكرولا،عليهايقيمونلالكنهم،الصغائردونالكبائرمنشعصومون

معمعومونالأنبياءبأنالقولان":تيميةابنيذكر،بتوبةمرونةالالنى

الطواثف،وجميعالاسلامعلماءأكثرقولهو-الصغائردون-الكبائرص

قولهذاأنالامدىالحم!نأبوذكركما،الكلامأهلأكثرقولانهحتى

بل،والفقهاءوالحديث"لتفسيراهلاكثرقولايضاوهو،الأضعريةإكثر

هذايواهْقماالاوتابعيهمنيعب"تلاووالصحابةالأئمةواالسلفعنينقللم

.(7)((لو!لا

الرصل:نحوعلينايجبكلاذا

وبلغ،امانتهدى2قداللى؟رسلهرسولكلبأننؤمنأنعلينايج!

كافيا.ث!افياواضحابياناولينها،الأكملالوجهعلىرسالته

.55الاصراء(2).253البقرة(1)

\؟6-112صالطحاويةلهثرح:منهاكثيرةمصادرفىانظره(3)

.67ص2ب،18ص؟!السنةأهلتأويلات:الماتريدىوللامام

حمد.9وومسلمالبخارىرواه(4)

عليه.متفق(5)

ثرح،12،550ص1ب،داودوابووأحعدمصلمرواه(6)

.169-؟67صالدينأحول:البغدادى،57-0-1صالأكبرالفقه

متفرقةاخرىومواضع32؟-319ص4%(الفتاوى)انظر(7)

421ص1بالتأويلات:الماتريدى4(الأنبياءعصمة)الرازىللفخروانظر

.467صالنصفيةالعقائدشرح،366-358صوالمواقف
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وأحدقهم،وعملاعلماالخلقأكملبأنهمنؤمنأنعلينابج!يو

احد،فيهايلحقهملابفضائلخصهمص!بحاتالهوأن،خلاها9و(كملهم

التبليغ،فىوالمتقصيروالكتمانوالجانلاالكذبعنونزههمعصمهموانه

كلها.الذنوبوعن

يكونوافلم،البشرمنرجالاكمانواجميعا-اللهرملبأننؤمنكما

الخلق،الىرمصالتهبابلاغويكلفهاة1امرالهيرمورولم،ا-لملائكةمن

تعالى:قال

.(1)*اليهمنوصرجالاالاقبلكارسلناوما!

-بالنبوةالنساءبعضعلىإنعمقداللهانالعلعاءبعضويرى،هذا

،الاشعرى.الحصنابو:هؤلاءومن،السلامعليهاكمريم-بالرسالةوليس

.(3)حزموابن،والقرطبى

البمثر:جملةشاالرطا

اخرىبطبائياللىيخصهمولم،البشرمنجميعاكانوابأنهمونؤمن

يأكلونالذين،الرجالمنسبحانهاللهاختارهموانما،البفسلةالطباثيغير

،ويضحكون،ويممتيقظونوينامون،الأسواقفىويمشون،ويمئربون

وانهم،والاضطهادللأذىويتعرضون،زواج1وذريةولهم،ويحزنون

وسائر،المرضويصيبهم،يتألموننهم1و،حقبغيري!تلونوقد،يموتون

الخلق،بينالعليةمراتبهمفىنقصالىتؤدىلاالتىالبشريةا"عراض

تعالى:قارر،ذلكعلىةين؟رقلاالاياتتضافرتوقد

.!3كااواحدالهالهكمانما،الىيوصمثلكمبنراناانماقل"

قمراوماتافئن،الرسلقبلهمنخلتقدرصولالامحمدوما!

.(5)*اعقابكمعلىانقلبتم

)؟(1"نبياء7!
(والرسالاتالرم!ل):رق!ث"اصليماتعمرللدكتوررإجع.(2)

.86ص

.Itiعمران؟ل(4.)الكهف(3)
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ولِمشوتالطعاملياكلوتانهمالاالمرسلينماقبلكمنارسلناوما"

.(؟)كهالأسواقني

.(2)كهوذريةازواجالهموجعلناقبلكمنرسلاأرسلناولقد،،

صديقةوامهالرسلقبلهمنخلتقدرسولالامريمابنالمسيحما"

.(3)*الطعامياكلانكانا

الألوهية،خصائصمنشيئايملكونلاجميعاالرسلأنونؤمن

ارادهَفىيؤثرونولا،والمضرالنفعيملكونولا،الكونفىيتصفونصلا

تعالى:قال،عليهاللة(طلعه!!الاالغيبيعلمونولاغتعالىالله

.)د(،،مريمابنالمم!يحهواللهانقالواالذينكفرلقد،!

فوليضاهئوثبافواههمقولهمذط!اللهالنالمسيحالنصاريوقالت")

.(.5)(،قبلمن!رواالذين

أعلمكنتولل!.،اللهشاءماالاضرالا9نفعا!م!فنلاملكلاقل،أ

لقومولشيرنذيرالااناانالسوءمسنىومابىالخيرمنللأستكثرتالعيب

.(6)،،يؤمنون

،والأخلاقوالفضائلالمرايامنبمؤهلاتأحلهمقداللهبأنونؤمن

"ا!نللقدوةليكونواالرسالةباعباءواو*ضطلاعالوحىلتلقىتؤهلهم

بأنلهْومنانعلينافيجب،والدنياالدينمور9فىبههيقتدى،وأسموة

تعالىدثهوطاعتهمدينهمفىفادحةنقيصةأكأعنمعصوموناللىرنل

تعالىْقال؟حملوهاالتئالرمصالةتبليغعلىمقدرتهمفىأو،نلاغهم8

هؤلاءبهايفرفانوالنبوةوالحكمالكتابائيناهمالذينولئك1،،

فبهداهماللهLpAالذيناولئك،بكافرينبهاليسواقومابكاوكلفاثند

.(7)،،اقتده

.02الفرقات(؟)

.38الرعد(2)

(r)57المائدة

.89الأنعام(7)

.72،17المافة(4)

.30التوبه(5)

.IAAالأعراف(6)
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وغيرهاوالتبليغوالفطانةوالصدقالأمانةفىسبحانهالهكملهمقدفهم

وبالمسئولية(1)اياهاللهحملهمالذقبالحمللل!ياممنهالابدالتىالأخلاقمن

خيارهماللأخلقهالىيرسللاتعالىاللهأنالأمروملاك.بهاكلفهمالتى

دوت،هؤلاءيختارأتحكمتهاقتضتد!ف،ونسباوسلوكاخلقاوصفوتهم

ذكرنا-كما-فامتازوامخيرهمعنتميزهمصاتليهبهموان،سواهم

وسائو،الرذائلجميععنونزهوا،والتوبةوالاخلاص،الدعوةبصدق

منالانسانىالنوعأفرادباشرفالنبوةاختصتولهذا،الذميمةالأخلاق

والزيغ،الزلملمنوالعصمةالرأىوقوةوالفطنة،والذكاءالع!لكمال

.(2)والبهتانوالكذب

:هِملاوالحاجة،وطرقه،الوحى

فىالععادقةكلماتهمنتعالىائلهبهيوحىماهو:الالهىالوحى

يصطفىمنالى-الوحى!رقمنبطريقة-أحكامهافىالعادلة،أخبارها

؟المح!وظاللهوحىفهو،الكريمالقرآن-اليوم-ذلكوشاهد..عبادهمن

.(2)،،عليمحكيملدنمن1نالقرلتلقىوانك،،

بقوله:كتابهفىتعامىاللهبينهاطرقالوحىولتلقى

وا،حجابوراءمنأو،وحياالاالهيكلمهأنلبشركانوما"

.(،)*حكيممحلىانه،يشاءماباذنهفيوصرسولايرسل

!كلممنوجلعزاللهتكليمدرجة:أعلاها،وجوهالالهىفللوحى

اتاكهل*:وقال(5)*تكليما!م!وماللهوكلم):تعالىقال،منهم

انهفرعونالىاذهب:طوىالمقدسبالوادربهناداهاذمولع!حَدمث

...يسمعهبالكلاممنهمواحداتعالىاللهيلهمأن:ومنها،(1)"طغى

.(بدَصرف)68-64صياص!قنعيمللدكتورالايمانكتاب(1)

بعدها،وما239صللحليمىالمنهاج:ا"تيةالمصادرراجع(2)

-266صالبهيةا"نوارلوامحالصفارينى،30ص15بتيميةابنفتاوى

.(الايعان)و،للندوى(وا"نبياءالنبوة)،دمشقطبعة2ب؟67

.؟64النساء(5).6النمل(3)

.؟7-15النازعات(6).51ىرو!خلا(4)
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علىاليهيوحىأن:ومنها..اليهيقدمهموصل!يرص!فىفيجده

العلملهفيقعصاحبهالبشرمنواحديكلمكمافيكلمه،!راهملكلسان

منه.لمجسمعهبما

.(؟)(روعهفىفينفثالملكيامران):ومنها

هىة،ثلاثةاللأَيةحددتهكماالوحىفطرقكا

خاصا،اعداداالرسولقلبتعالىاللهيعدأنوهو،المبالثرالوحى-؟

ححيحما.كاملاوعيا!لعيهاالرسولفيتلقاها،بكلماتهعليهيلقىثم

فيسععه،ورسلهأنبيائهمنلذلكاعدهمنتعالىاللهيخاطب(ت-2

النبىفيسهع،حجابوراءمنولكن،بدونهأوالقربمعالمبامثركلامه

ليلةوسلمعليهاللىصلىللنبىهذاتموقد،المتكلميرىولا،الكلام

المنتهى،ممدرةبلغحتىبهعرجاذةالاعلىالملكوتفىوالمعراجاءالاص

ربه.يرلمأنهغير،الخمسالصلواتعليهوفرض،تعالىربهوكلمه

ربقال*(حجابوراءمنتكليماالسلامعليهمولهمىاللهكلمكما

ْ(2)،شانىلن*:تعالىاللىقال*اليكانظرأرنى

اليه؟يرسلهملكبواسطة،اصطفاهمنالىتعالىاللهيوحىأت-3

بوصيأتيهمعهومازال،وسلمعليهاللهصلىبالنبىموكلاجبريلوكان

مورةفىاحيانايأتىالرسولوالملك.ومملمعليهاللهصلىقبضحتىربه

،العهملامعليهاالبتوللمريمتمثىكمابشرايتمثلوأحيانا،الملائكية

لها:وقالى

.(T)*زكياغلامالك"هبربكرسول1ناانماقال*

صورةوفى،إلكلبىخليفةبندحيةصورةفىللرسولجاءوكما

،والاحصانوالايمانمالاولعرافيهصألالذىمصلمحديثفىكمااعرابى

.240-ص؟بالمنهاج(1)

.؟43ا"عرافسور!(2)

.20مريم8م!ور(3)
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جبريلاشهلاةةل!صللقال،وسلمعفيدإمثهصلىالرسولأببهآرربعد

.(1)كهدينكمامريعلمكمأتاكم

الرسل:الىالناسحاجة

ملحشحاجة،الالهىوللوحىللرمكالدإسحاجة(نريبولا

ءللابدالأرضعلىحياتهىال*نسانأن:منعاعدثةل*سباترثرورية

يثوروفى*،علبتيعيششدفمرلهو*ند،حياتهتهمخمهاربمنتعاليمعن

.)آ(الوحىبغيرذلك

سَتو-.عالمانالحالهوأرر(وروححسهامنمكونالانسارانكما

تنتهىولا3و!توثانية،تنقضساولى:حياتانانحياةوأن،ىن!سو

وتحبرا؟لتعرفهالوحىتعاليهاالىبحاجةفالانسان،تنقصولاأبداوتبقى

ليسصالدنياحياتهلمهوتنظمبكالاخرةوالحياة،العلوىوالعالمالمروععن

الانساررعقليستقللا(موررهذه...الخالدةلحياتهويصتعد،فيها

حعد،ضو-الانسانمنأرادقدتعالىاللهفان،الجملةوعلى..لادراكها

سعادتهويجلبمصلحتهيحقق،قويماوسلوكاصحيحااعتقادا-الحياة

رحمذ-اللهتفضلأنفكان،وعقلهبحسهمستقلاذطثيدركن1لهولميس

ومنهح!هدايتهبتبليغوامرهها،واصطفاهمرجالافاختار-بالانسان

.(3)للناسوشرائعه

مطالب؟وفيه،وسلمعليهاللهصلىبمحمدالايمان

الايمالمحايتضمن،وسلمعليهأللهصلىاللهبرسولالايمانأن:الأول

-ضرورة-يتضمن،اللىعندمنرسولبأنهوالتصديقالاعت!ادأنأى،له

للاصتاد(المحمطىالوحى)وانظر(29-28-؟)مسلم(1)

المكتبةسلسلة،الرازقعبدمصطفىبلأستاذوالوحى،رضارشيدمحمد

،525ص1بالسنةأهلوتأويلات(الفتاوى)و،والمنهاج،الفلس!ية

.39-38صالضلالمنالمنقذ-192-؟9؟ص2ب

(Y)268ص(المؤمزعقيدة)الجزائرىقارن.

الالهياتمجالفىاالعقليةالفلسفةبقصورالخاصالمبحثقارن(3)

.الكتابهذامن
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ويتشعبيتفرع،وسلمعليهافهصلىالرسولوتصديق،...لهإلطاعة

وشعبا.فروعا

أرسله.ثناؤهوجلعزاللهأنفىدحديقه:أولها

يؤديهالذىوأن،يقولبماأرسله،اسمهعزأنهفىتصديقه:ثمانيا

بها.أرسلهالتىاللهرسالةكهـو

اليهم.هل!مرأانهيذكرمنالمىأرسلهأنهفىتصديقه:ثمالثها

،بعدهنبىولارسوللا،النبيينخاتمأنهفىتصديقه:رابعها

الساعة.تقوموعلي!،المثرائعأخرلهالممثروعةوالشريعة

اوصقالفان،لقومهاثبتهااذارسالهصفةفىتصديقه:خمامسها

،وصعليهينزلوالذى،!لكيأتيهالذىأن!صدقماملكلسانعلىالى

بذلكليقعاللهمنقذفقلبهفىيجده.ماأنفىصدقما،ربىالهمنىقالوات

.(1)يقولماكلفىويطاعيصدقأى،الوسوسةعنتنزيهه

الرسالةادعىمنكلوأنوالوسلالأنبياءخاتمبأنهالايمان:الثانى

تقوملا"بأنهوسلمعليهاللىحلىتنباوقد،كذابفهوبعدهالنبوةاو

أنهيزعمكلهم،ثلاثينمنقريباكذابوندجالونيظهرحتىالساعة

.(2)"اللهرسول

رسوله:-واصفاتعالىوقال

.(31،،النبيينوخاتماللهرسولولكن"

وسلمعليهاللهحلىمحمداأنعربىبنالدينمحىيزععهماوان

الىتتوقفلاساريةالنبوةوان،النبوةبهيختمولم،الرسالةبهاللهختم

وقد،لهوجهولا،الصحيحةوالسنةالقر؟نفيهيخالف،الساعةقيام

.\ب240-239صالمنهاج(1)

مسلم.رواه(2)
.45الأحزاب(3)

http://www.al-maktabeh.com



-262-

.(1)المكذابينزمرةمنونحيرهال!اديانىمثلالمحدثونالمتنبؤنان!تحله

وئقاتهاالامةعلماءأجمعوقدقول(النبيينوخاتم):اللهقولبعدفليس

.(3)بالمضرورةا،ررينمنمعلوماينكرينكرهوصن،ذلكعلى

وسلم:عليهاللهصلىنبوتهوأعلامدلائل:التالث

يمكنلا،جداكثيرةوسلمعليهاللهصلىاللهرسولنبوةدلائل

يقينية،دلائلفيهاذكرواضخعذتا!لؤمالكاتبوتفيهاكتبوقد،حعرها

العلماءوذكر.(3)وسلمعليهاللّهصلىاللهرسولنبوةتثبتقاطعةوأعلاما

،الخالدةالباقيةالذيةالقرآنهثانبوتهعلىالكثيرةهذهـالدلاثلبينص

والسنةن1ر!لاثذكرتالمتى،وسلمعليهاللهصلىالأخرىومعجزاته

والانجيلوالزبورالتوراةمثل(4)السابقةانكتببشاراتوكذلك،الصحيحة

وسلم.عليهاللّهصلىثبوته

وسلم:عليهاللهصلىوهديه،وأخلاقه،شمائله:الرابع

صدقهعلىيدلمما،كلهاالر؟نأخلاقحباهقدتعالىاللهأننؤمن

والمذهب(الرجل:عربىلنالديفمحيى):بحثنا:انظر(1)

(الأنبياءختمِ)المودودىبحثوانظر،العلومدارحوليةفىمنشور

الاسلامى.المكتبنشر

بينهمخلاففلا،كلهاوالكلامالعقيدةعلماءمؤلفاتانظر(2)

ذلك.على

،عياضللقاض!(الشفا):جداالكثيرةالكتبهذهبينمنانظر(3)

،للماوردى(النبوةأعلام)و،الجبارعبدلل!افى(النبوةدلائلتثبيت)

(النبوةدلائل)و،صآ55تالحربىاسحاقلأبى(النبوةدللأئل)و

لْعيم،لأبى(النبوةدلائل)و،للبيهقى(النبوةدلائل)و،قتيبةلابن

والجصائص،ىناه!هحألاالقاسملأبىوالدلائل،للمستغ!رىالنبوةردلائل
ذلكوغير:الجوزىلابن،المصطفىبأحوالوالوفا،للسيوطىالكبرق

.جداكثير

وعلىأسلمواالذبْوالنصارىاليهو!علماءكتبذلكفىانظر(4)

،الطبرىربنبيسالعلى(محمدسيدنانبوةاثباتفىوالدولةادين)رأسها

فأسلم،يهودياكارْ)للاسكندرانى(البثرسيدنبوةفىالنظرمسالك)

.(الأديانمظرنةفىكتبنا
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أمورولافى،ني!ملاامورفى*ا،كذباأحدمنهسمعفما،لهاللهوتأييد

النبوةقبللا،منفراولاقبيحافعلوما،بعدثهماولاالبعثةقبلولا،الدنيا

مثلالأمرواشتدالخوفعظممهم!ا(عدائهمنأحدافرقوما،بعدهارر*

سيرتهوات،بأمتهةقف!ثلاوالرحمةعظيموكان،والأحزابأحديومى

مكتوبةوهى،بيوميومات!احيلهابأدقمسجهآلمحهىجلياذلكتنرز

قد-اللهأثابهم-علماءنا؟نكما،ثابتةويقينيةومتواترة،منشورةر

.(؟)وسلمعليهاللهصلىوهديهوأخلاقهشمائلهفىالمؤل!اتأجلكتبوا

قانعا،ادنيافىزاهداوكات،والسخاءالكرم1درجاتأعظمفىوكارر

جوامعأرتى،ال!صاحةعايةفىوكان(شيئايدحرلا،منئهالاليسير

فىمجاهدا،للهعابدا،للمؤمنينمتواضعا،ص!وحاحليماوكان،اتكلم

،عمرهطوال-وسلمعليهأدثهصلى-ظلوقد...عليهمتوكلا،سبيله

ولميبدللم،العاليةألرلانيةهذهـالأخلاقعلى-؟خرهالىأولدكن

قائلا:ذلكالىتعالىاللهأشاروقد،(2)نجغير

يثبتأنيمكنهلاالمتكلفأنومعروف.(3)،،المتكلفينمناناوما!،

علىاللىصلى...يغيرهاأويبدلهاأندونعمرهلا.وطخلاقما<;اهذهعلى

وسلم.وصحبهو؟لهمحمد

والمغازىسوالتاريخ،المطهرةالنبويةوالسيرةالسنةكتبانظر(1)

وزاث)و(الشمائل)(ئصالخض):وأشهرهاوالشماوًلالدللأئلوكتب

هذأفىالكتبأجلمنوهومي!لاابنللامام(العبادخيرهدىَفىالمعاد

جميعا.اللهرحمهمالغزالىحامتأبىالامام(احيا*)وكذلك،اللا!

بعدها،وما168صللبيهقى(والهدايةالاعتقاد)وانظر(3)

وانكلر،وهبةطبع،والأنبياءالنبوة:الوهابعبدأحمدْلأستاذ

سابق،مرجع،الأشقرعمر.دو،74صسابق!رجع،ياسيننعيم.د
الاسلامى.المكتب،المندوىسليمانللسيدالمحمديةوالرسالة

8:صسورة(3) l.
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الرسلمكانة

الكريمن1والقزالحاليةالتوراةبين

وما،القديمالعهدوكتبالتوراةفىوردما!بالمبحثهذافىسن!ابل

المبحثهذامثلولأن؟السلامعليهمبالأنبياءخاحاالكريمال!ر؟نفى"ب

التوراةفىاللأنبياءجميعحقفىجاءماكلسوقعنيعجرالموجيز

علئسنقتصركعا،المكرامالرسلهؤلاءبعضعلىسن!تصرفاننا،والقرأن

مثروحعلىتعويلغيرمنةين؟ر!لابالنصوصومقابلتهاالتوراتيةالدهـعوص!

.الايجازعلىحرصا،واستنبطاتهمالمعلماء

الىالمنسوبةالتوراةمنلهصوصالمهننقلاذالكرلمالقارىءوليعذرنا

نستخمهطأونتلفظأنلناكانما،الانبياءحقفىالسلامعليه(*)موم!

جلالهجلاللهعلىافتروهمااسرائيلبنىعنحكىقد-القر؟نأنلولابها

قولهم:مثل،سلطانهوعظم

عزير*(2)لمهمغلولة!ايد"(1)*اغنياءونحنفقيرالهان!،

بنىعنحدثوا":قالوسممعليهاللىصلىالرسولانكما(2)،،الهابن

.(4)"حرش!وللأاسرائيل

اللهانلولا)ا:يقولاذالجاحظبحربنعمروعثمانأبااللهورحم

منالىحب9السماءمنأخرلأنلكنت...قالواأنهماليهودعنحكىقد

.أ8؟عمرانالسورة(1)

.64المائدةسورة(2)

.30التوبةسورة(3)

حجرلابنالبارىفتحمن6ب496صانظر،البخارىرواه(4)

اسرائيل.بنىعنذكرماباب،العسظلهى

ذكرحيث؟العالمينربمىْتدْرْيلأنهاالحاليةالتوراةتقرر(*)

19:02الخروج((موسىفصعد،الجبلرأسالىمومهمىاللهودعا)):فيها

هذهموس!وكتب)ة1/20الخروج،االكلماتهذهبجميعاللهتكلمثم1)

اسائيل"شيوخولجميعالربعهدحاملىلاوىبنىللكنهةوسلمهاالتوراة

.9/31التثنيةر!س
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مخازيهمجميعاظهارألىأصللاولكنى،نو!وقيمماب!هـفظ!لاأت

.(1)"منهموالحكايةعنهمبالاخبارالا،فضائحهممنسروتوهـا

:والقر(نالتوراةني-السلامعليه-نوع-1

وم!كر،خمررجلأنهعلى-السلامعليه-نوحاالتوراةتصور

وتنكضف..فيتعرى،بعقلهوتذهب..برأسهتدورحتىالخمربعاقر

..بذلكأخويهفيخبر..المزرىالحالهذاعلىحامابنهفيراه،لهوأته

بالعبوديةعليهويحكم،حامابنهوسكرهـيلعنخمرهمننوحيفيقعندمار

لأخويه.رالمذلة

الخمر،منهولهثرب،كرماوغرس،فلاحايكوننوعوابتدأ...))

وأخبر،ابيهعورةكنعانأبوحامفابص،خبائهداخلوتعرى،فسكر

ومضيا،اكتافهماعلىووضاه،الرداءويافثسامفأخذ،خارجاأخويه

عورةيبصرافلم،الوراءالىووجهاهما،ابيهماعورهَوص!ترا،الوراءالى

:فقال،الصغيرابنهبهفعلماعلمخمرهمننوحاستيقظفلما،اليهما

.ممامالهالربمبارك:وقال،لاخوتهيكونالعبيدعبد،كنعانملعون

.(2)(1لهمعبداكنعانرليكن

نأوالنصارىاليهوديرىالتى،السلامعليهنوحصورةهى8هذ

،التوراةفىووضعهاموس!كتبهاثم،السلامعليهمولهم!بهاكلمقد،لله

منالهارويينوجعل،اصراثيللبنىوسلمها،التابوتفىالتوراةووضع

وحراسالهاحفظة-عشرالاثنىا!مرائيلبنىأسباطأحد-لاوىشى

عليها.

بنىلنظريةتاويلايكونأنيعدولاالأمرأن-جانبىمنوأحسب

دإرونضر،بتحقيقنا،النصارىعلىالردفىالمختار:الجا!حظ(1)

المللفىالفصل)صاحبحزمابننقلوقدص1404بال!اهرةإلصحوة

.328ص1بانظر،عنهالعبارةهذه،(والنحلوالأهواء

.26-2؟:9التكوينسفر(3)
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...السلالاتكلفوقسلالتهمبرهعالقاضيةالمعرقيةالمعنصريةاسرائيل

X99هما:،خسيسانخذيعانباعثانالمخبيثةالقصةهذهاختلاقاء

عرقب-ورفعهاائيليةالاصالسلالةءا!طصاتأصيل-اولهما

!هانالكنعايخينأتذلك؟التقليديينأتدائهمالكنعانيينفوق-اي!نعو

....اصائيلو!بعليهاأستولىالتىاكأرضاأصحابالفلسطينيونالا

!إراتوثوحروبدماءبينهموكانت

والتشغيبالسلامعليهنوحاللهرسلأولعلىالتشنيح-ثانيهما

ورسل،عموماالبنتركرامصورةتشويهفىالحبيتةلخطتهمتنفيذا،عليه

النه.ضاءانسيذكرماعلى،خصوحاالله

عكس-علىفهى،الكريمالقر؟نفى-الصلامعليه-نوحصورة(ها

-السلامعليه-فهو،مشرقةوضيئةصورةفهى-التوراةفىجاءما

وخكصة،الصفوةصفوةمىْوهو،(؟)الناسالمىاللهرسلاول

:الكرامآلرسلمنالعزمأولىمنواحدكهو،الخلاصذ

وموسروابراهيمنوعومنومنكميثاقهمالنبيينمنأخذناواذ،،

.(2)،،غليظاميثاقامنهموأخذنا،مريمابنوعي!

عليههأخذقداللهات:ب!ودذلكعلىكثيرابنالحافظالعلامةيعلق

(3)والتناصروالتعاونرسالتهوابلاغاللهديناقامةفىوالميثاقالعهد

العزءأولوصبركمايصبرن1وسلغعليهاللهصلىمحمدااللهأرشدوقدهذا

المسلأم.عليهنوعومنهم

الرسلاولأنتنوحيا...))ةعا!شلاحديثفىالبخارىروى(1)

انظره(اربكالىلنا؟شفع،شكوراعبدااللهسماكوف،الأرضىاهلالى

.37؟ص/6صالبخارىصحيعشرعالبارىفتحفى

.7/الأحزابممورة(2)

داضطبعة383ص6!،العظيمالقرأنتفسير:كثيرابن(3)

بممر.الشعب
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.(1)،،الرسلمنالعزماولوصبركمافاصبر"

:شكوراعبداكاننوحابأنوجلعزاللهويشهد

.(2)كهشكوراعبداىنانهنهـحمعحملنامنذرية...!،

المستقيم.صراطهالىوهداهنوحااصط!ىقداسمهعزاللهوان

علىعمرانوالابراهيمورونوحادمTاصطضاللهان،،

.(3)كهالعالمين

.(4)،،قبلمنهديناونوحا،،

بشأنه،تنويها؟العظيمن1القرسورمنسورةعلىاسمهأَطلقوقد

اللهأنعمقد،ال!ملاممعليهفهو،لهوتشري!ا،عليهرثناءه،لذكرهواعلاء

الىرسالتهتبليغعلىوواثقه،واجتبا،،واصطفاه،وهداه،عليه

الله-علىالتوراةتفتريهفيما-تعالىاللهيذكرفكيف..(5)عباده

يسوغكيفاو،!؟لعورتهكاشفامتعريامتهتكاعرليداسكيراكانأله

يعقلوهل..عورتهعلىاطلعلأنهابنهيلعنأنمتصونلغير-العقل4ت

...السلامعليهنوخأخيهعنالكلأمهذاالسلامعليهموس!يكتبأن

..؟الناسص!وةعنفضلا!إالناسكراممنواحدهس!نلهذالِرضىوثل

!اوثداتهمالبشرخيرةعلىال!ريهمالالهرائيلىالخدلكنه

؟نوحلسانعلىالتوراةفىجاءكماعبيداحامأبناءاصبحوثل

الساحربأسلوبهذلكعلى!456سنةالمتوفىالأندل!م!حزمابنيعلق

:فيقول،التوراةبواضعمتهكماالمعروف

.35الأحقافسورة(؟)

(T)3/ءاالاسر.

.33عمران!ل(3)

.84للأنعام(4)

بم59/الأعراف،163/النساءسورهفىالسلامعليهفوحركْدو(5)

3،36،42،45،46،4آ،25هو،7؟/يونصى A،الأنبياء

،37الأحزاب،14العنكبوت،آ3/المؤمنون،58/مريم،76

!12،26،؟نوع،75،79الصافات،26الحديد،13الشورى
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هم:حامبنو):أسطرستةبعدوقال،المحرفنص!ثم...))

ابتدأالذىنمروذلهولدحامبنوكوشالخ...وكرحا،وم!ايم،كوش!

الخبرهذامنفحصل(بابلمملكتهاولوكانء.الأرضفىجبارايكون

،سامأبناءعلىملوكاصارواحامأبناءلأن"السكمعليهنوحتكذيب

ةإ(1)بزعمهمحامأبناءعلىنوححكمكعاعبيدايصبحواولم

:والقر(تالتوراةني-السلامعليه-لوط-2

هللاْ"رمألالاستجابةفىتلكأقد-السلامعليه،لوطاأنإلتوراةتذكر

دفعاالملكاندفعهوقد!اللهعذابعليهاحلالمتىالمدينةمنبالخروجله

معهةنجتقدامرأتهأنكذلكالمتوراةوتزعم،للخروج

امرأتكخذقم:قائلديئلوطايعجلانالملكانكانالخجرطلعولما))

الرجلانأمسكتوانىولما،المدينةباثمتهلكلئلاالموجودتينوابنتيك

.(2)،(المدينةخارجووضاه،أخرجاهو..ابنتيهوبيطامرأتهوبيدبيده

-لوطوجهتمرغأتاللأتائىال!ريسيةالتوراةلكن،فحسبهذاليس

الخمر،معاقرةجريعة-السلامعليه،اليهفتنسب،الوحلفى-حاشاه

يأباهمماوهذا!سفاحامنهماوالانجاب!إبابنتيهوالزنى،والسكر

!؟الهداةال!ئمةبالرسلبالكفماأراذلهموالخلقشرارلانفسهم

فىنه؟معهوابنتاهالجبلفىوسكن،صوعرمنلوطوصد..."

،وابنتاههوالمغارل!فىثسكن،صوعرفتيسكنأنخاف

لبدخلرجلالأرض!وليس،شاخقدألونا:للصغيرةالبكروقالت

معه؟ونضطجع،خمراإبانانسقىهلم،!إالأرصتأهلكعادةعلي!ا

البكرودخلت،الليلةتلكفىخمرااباهمافسقتا،!إنسلاأليناعنفنحى

!إإلقيامههاولاباضطجاعيايعلمولم،أبيهامعواصطحعت

البارحةاضطجعتقدالى:لملصغيرةقالتالمنحرأتالغدفىوحدث

.2؟2-211مرر1ب،الفصل:حزمابن(؟)

.17-19:15التكوينسفر(2)
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اضطجى...عليهثادخلى،أيح!االليلذخمرانسقيهنعالىاأبىعع

ايصا،المليلةتلكفئحمراأباقماات!مهك!إلسلاأبي!اصاك!حى،معه

،!إبقيامهاولاباضطجاعهايعلملم9،ك!عةراضضجعتةالمصوقاكت

،موآباسمهدعتأبناالبكرفوند!ة!إأبيئهتصلوصاألتالهحبلت

بن:اسمهدعتابفايخحاوندترالصغيرهَاليوهـ؟الىالموابي!تْأبوهو

.(؟اليوهـ)الىعمونبنىأبورهو،عمى

التقليديين:اعداثهموصم:باعفلأسرائيلىتحري!هذاأنريبرلا

ابناءكونهممناقذع!أوأفحشجريمةوأ!،عمونوبنىموأببد!

الخساساتهذهبكلالسلامعلبلملوطوصموكدنك!إزنىوأى،ضنحئ

جدتهلأن؟السلامعليهداودالهانبئشرففىالطعنوأيضا،!إوالمناكر

!إب1موبنىمنكانتر*مه

صدرهاللهلهثرعانبعديهودأحباركبارمنحبرذللثعلئويعلق

منالخبيثغرضهمفيكشف،الهجرىالصدسالقرننهايةفىللاسلام

،السلامعليهموم!ىالىالمنسوبةالتوراةفىالوقحةالقصةهذهدسوراء

:فيقول

بايدىالموجودةالتوراةفىالذبىلوطالىمنسوبةالحكايةهذه"

ممزريم()الولديخاأتذلكمنفيلزمهم،جحدهاعلىيقدروافلماليهود

.إنشروعخلافعلىتوليدهمااذ(زنىأولادلهِعنى)

عليهداودجدةوهى،ب؟ومولدمن(راعوث)روثكانتواذا

الذىا!رصلنسلمنجميعاجعلوهمفقد،المنتظرمسيحهموجدة،السلأم

فيه.يطعنون

سنة،المائةقاربقدكبيرشيخيكونأنا!لحالافحشفمن،وأيضا"

احداهافضاجعته،ابنتيهمعرفةوبينبينهحالسكراسكرحتىخمراسقىوقد

.38-19:30،التكوينصفر(1)
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منحديثوهذا،كتابهمنطقكحايشعرلاوهوعنهوقامت،منيهواستنزلت

فىطاعنشيخمنالمراةتعلق(نالمحالمنلأنهةالحبلكيفيةيعرفلا

نأزعمواانهمذلكاستحالةيؤ!ومما،سكرهلفرطحسهغابقدالمصن

ممتنعوهذا،أيضافعل!ت،الثانيةالليلةفىبهكذلكفعلتالصغرىابنته

الليلةفىأيضامنهويعلق،ليلةفىأحدهممنيعلقأنالكبارالمشائخمن

الثانية.

بنىوبينومو؟بعمونبنىبينمازالتالمتىالعداوةاتالا"

اعظمليكون؟المحالهذاقي!لتعلىالفصل!!واخعبعثت،اسرائيل

.ومو؟بعمونبنىحقفىفحشاالاخبار

ولىفلما(الهارونيينفىالامامةجعلمولهمىانعندهمفانوايضا،)

ثص،عظيمةمقتلةمنهموقتل،الهارونيينعلىوطأتهوثقلت،طالوت

الذىالامرالىالتشوقال!رونييننفوسفىبقى،داودالىا"مرانتقل

الىفتوصل،لديهحظيا،الفرسلملكخادماعزراهذاوكان،عنهمزال

بأيديهم.التىالتوراةهذهلهموعمل،المقدسبيتبناء

الثانيةالدولةفىعليهميتولى؟نكره،هارونيا(عزرا)كانفلما"

قصة:أحدهما:داودنسبفىطاعنينفصلينالتوراةفىفأضاف،داودى

....شامارقصة:والاَخر،لوطبنات

فىلهمكانتالتىالثانيةالدولهَفان؟غرضه-لعمرى-بلغولقد"

فيهاعليهميملكلم(المعروفالمبابلىالأصمنعودتهمبعد)المقدسبيت

.(')"هارونيينملوكهمكانتبل؟داوديون

وهو،سكراتوهوذلكفعللأنهذلكفىلوطعلىملامةلا:قالواوات

قدر؟هماواذا؟حاملتينر؟هعااذاعملكيف:قلنا،همامنيعلملا

ا؟الزنىأولادتربيانر؟هماواذ13رشدهلغيرولدينولدتا

كابه،!570تالمغرلهىيحيىبنالسموال:للمهتدىانظر(؟"

ص6.41،بالقاهرةالهدايةدارونضر،،بتحقيقنا،(اليهودافحام":القيم
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تعالىباللهالاستخ!اففىالمبالغينالزنادقةوتوليد،الأبدفضائح!!عد"

.(؟)المسلامعليهمبىسله!

اخوانهمع-اللهفضلهفقد،1نالقرفى،السلامعليه،لوطأما

العالمين:على-الرسل

.(2)،،العالمينعلىفضلناوكلاولوطاويونسواليسعواسماعيل،)

الحبهرةدتهجوهرثافىلموطدعوةأنوالغرابةللدهشةيدعووما

والارتكايك،المجنمم!المشذوذفىالمتمرغوهدةعنب!ومهوالمسمووالمع!اف

ليحل!رجاءبمااسرائيلبنوفوصمه؟الفاحشوالفجورالرذيلةرحلث

!إمنهالناس

منإحدمنبهاسبقكمماالفاحفتمةأتاتونلقومهقالاذلوطا9،،

،منرفونقومأنتمبل،النساءدونمنشهوةالرجالدتمأتوتانثم،العالمين

،يتطهرونأناسانهمقريتعمناخرجوهمقالواانالاؤمه4جوابكانوما

ءا!عفمطراعليهموامطرنا،الغابرينمنكانتامرأتهالارأهلهفائجيناه

ء(3)،،المجرمينعاقبةكاتكيففانظر،المنذريندقلر

اسرائيلوبنو،المتطهرينمىْكاتلوطاأنيشهدونالمجرمونهؤلاء

!إوالشذوذالفسوقانواعبأبشعيتفموله

اللهوانجاه،وعلماحكمااللهوأتاه،الحهمالحينمنلوطكانولمقد

فاسقين،سوءقومكانواانهم،الخبائثتعملكانتالتىالقريةض

الخبائث،تعملكانتالتىالقريةمنونجيناهوعلماح!ما،تيناهولوطا*

.(4)كهالصالحينمنانهرحمتنا!ادخلناه9،فاسقنِنقومكانواانهم

.litص1ب،الفصل:حزمابن(1)

(1)T86/!نعام.

.84_80"عراف(3)

)4(الانبياء575-47
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قومه:لدسوققاليالوطكانولقد

ْ(؟)*القالينمالعملكمانىقاللر

كانانهحقهفىشهدقداللهن؟و،لوطرسالةالكريمن1القردكًويو

السلامعليهوحمهالىالتوراةمحرفويسعىفكيف،(2)المحسنينمن

ورصلهتعالىباللهالاستخفاففىمبالغونزنادقةانهم!إالرذائلبأبشع

.السلامعليهم

:ن1والقرالتوراةفى،السلامعليهما،ويعقوباسحاق-3

مناسماعيلتجريدالتوراةكتبةمحاولةاتالخاطرالىيسبققد

نا،(3)اسحاقالىومنحها-الذبحقصةفى-والفاءالتضحيةشر!

عقدواالتى،والتدنيسالتثويهمحاولةمننجاقدالسلامعليهاممحاق

؟إإبهاجميعاالأنبيا،رصعلىالعزم

!خرجل-التوراةفى-فاسحاق،قطعاذلكعكسالحالوواقع

.يعقوبابنهمن3يخدعممنولكن،!إعليهوالاحتيالخديعتهتسهل

واوسرق،وتخابث،واحتال،ابيهعلىكذبأنهيعقوبالىفينسبون

للقواعدطبقالبكورتهابيهمناستحقهاالتىعيسوالبكرأخيهبركةام!تلب

التكوين:سفرفىجاء؟التوراتية

عيعمودعاأنه،النظرعنعيناهوكلت،اسحاقشاخلماحدث..."

وفاتى،يومأعرفولست،شختقدانىبنىيا:لهوقالا!كبرابنه

لىواصنع،صيدالىوشصيد،البريةالىإخرج...عدتكخذفلأَن

.اموتأتقبلنفمىتبارصحتىلاكلبهواتنى،احبكماطعاها

عيصومعاصحاقتكلماذصامعة(وعيصويعقوبام)رفقةوكانت)،

.168/الشعراءسورة(1)

،32،آ26،8العنكبوت،د6-54النمل،81-77هود(2)

.%rrالصافات،33

.(ديان61مقارنةفى)كتابناانظر(3)
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رفقةواما،بهليأتىص!دايصطادكىالبرلةالىعيسوفذهب،ابمه

ايتنى:قائلاأخاكعيسويكلمأباكمممعتانى:قائلةابنهايعقوبككلمت

اسمعبنىيافالاَن..وفاتىقبلالربأماموابارككلآكلوأطعمةبصيد

فاصنعهما،المعزمنجيدينجديينلىوخذ،الغنمالىاذهب:لقولى

وفاته.قبليبارككحتىلياك!!أبيكالىفتحضرها،يحبكمابيكَك

رجلوأنا،أشعررجلاصعيسوداهو:أمةلرفقةيعقوبفقال)،

مطسرعلىوأجلب،كمتهاونعينيهفىفأَكونآبىيجسنىربما،املس

التىال!اخرةار*كبرابنهاتحيسوبثيابة!فروأخدت...،بركةلالعنة

يديهوألبست،الأصغرابلهابو!عيوألبست،المبيتفىعندهاكانت

يدفىصنعتالتىالأطعمةوأعطت،المعزحديىجلودعنقهملاسذ3

ابنها.بعقوب

فقال؟ابنىياأتمن:ف!ال.أبىيا:وقالأبيهالىفدحل))

منوكلاجلسقم،كلمتنىكمافعلتقد،بكرقعيسوأنا:لملأبيهجعقوب

بنى:يالاَجسكتقدم:ليعقوباسحاقفقال..نفسكتباركينىلكىححيدى

:وقال،فجسه،اسحاقالىيعقوبفتقدم،؟لاامعيسوابنىهو!أنت

فباركه،،يعرفهولم،عيسويدااليدينولكن،يعقوبصوتالمصوت

ملعونين،لاعنوكليكن،أمكبنولكوليسجد،لاخوتكسيداكن:رقال

.(1)،(مباركينرمداركوك

أمامأنهقطعااليهيخيلقراءتهمنالفصلهذاقارىءيفرغ(نبعد

ينقدعولا،والعياريخاراط!ثلاوالصعاليكعنيؤلفممابوليسيةمصة

عر(نبىكتبه،نبىابنبنبىيتعلقاليهاوحيايقرأأنهقطعاخاطرهفى

!اوجلعزالله

بقوئه:ذلكعلىحزمانجاالعلأمةعلقوقد

ذلكُ:وأول،الخرلمفاتتشبهواشبءوأكذوباتفضائحالكلامهذافى

.45-؟:27التكوينم!فر(1)

(لايماتا-81م)
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مبعطوهذا،وغشهاباهخدعانهالسلامعليهيعقوباللهنبىعلىاطلاقهم

أبيهمعنبىمنفكيف،عداءوافىالكفارمحالناسأبناءمنخيرفيهعمن

.مضاعفاتسوءاتهذه..!!؟أيضاألنبى

ماخودةمسروقةكانتانمايعقوببركةأناخبارهمهى:وثانية

ولعمرى.دلكمنالسلامم!حلللانبعاءوحانئى،وتحابثوخديعةلغنتى

.الشاذالا،المخادعالخبيثالامنهمتلقىفما،المينماودلطري!ةانها

نعمتهوأعطى،حكمهأجرىتعالىه!لاأناخبارهموهى:وثالثة

.هذامندئهوحاش،والخديعةانغننىطريقعلى

باركاذالسلامعليهاسحاقأنفىاحديشكلاالعىوهى:ورابعة

قصطانما-الهوسهذالهمكتبالذىالمنذلبزعم-خدعهاذيعقوب

لوهناللخديعةمنفعةفأى،ليعقوبلا؟دعاوله،عيسوالبركةبتلك

.!؟عقللهمكان

ذلك:من؟جدافكثيرةالكذبوجوهواما

ورصولهتعالىاللهنبىوهو،3السلاعليهيعقوبالىالكذبنسبتهم

فهذه،،بكركابنكعيسوأنا)ةاسحاقلأبيهقوله:أولها:مواضعاربعةفى

.بكرهلمحانولأ،عيسوابنهيكنلملأنه؟نسقفىكذبتان

منوكلفأجلس،لىقلتماجميعصنعت:لأبيهقوله:وثانيه

مناطعمهولا،شيئالهقاليكنلملأنه؟نسقفىكذبتانفهذه،صيدى

.(1)صيده

،م!ألاتخدمك:لهقالاذ،اسحاقبركةبطلانوهى:أخرىوكذبة

امك.بنولكويسجد،اخوتكسيدوتكوت،الشعوبلكرتخضع

بنىاياماكثرفى،تماماذلكعكستحققوالذىيقعلمذلكاتومعلوم

كتبهم.فىعليهنصكما،اسرائيل

229-227ص؟بوالنحلوا"هواءالمللفىالفصل:انظر(؟)

.(يسيربتصرف)
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عليه(ا!عرائيل)بو!عيالملةنبىمعالتوراةكتبةف!يولم

وابتاع،عيسواخيهعلىاحتالأنهذكروالكنهم؟الحدهذاعندالسلام

عيصوصرخوقد،(؟)معاوالبكوريةالمبركةمنفجرده،بكوهـشه!نه

:فقال،ذلكعلىكتحسرا

.(2)،(!إإبركتىأخذقدالاَتذاوهو،ىش!وكبأث000)،

أبئ-المقديِمالعهدرا!سأمن-ميخار!سوفى،أثعيار!سفىوجاء

وأتعبه:(بأثامهعلبوأثقل،الكعص!قطبو!جب

...،يعقوبياتدعنىلم؟نت)):لميع!وبقالقدالملهأتيزعمون

أنتاستخدمتنىلكن..،لهئدمةاستخدمكولم،.،شاةلمىتحنهرلم،

.(3)"ثامك1وأتعبتنى،حطماياك

،ويخد!يخدعالذىالخبالرجل!مورةثبو!عيالتوراةكتبةويظهر

دخله1و،(راحيل)منبدلا(ليئداوزوجه،خاله(لاباناخدعهلمح!د

.(4)صحيحنكاحدونتحليها

!هرب،مهماربأنهيخدرهلماذ!الاَرامىلابانقلبيعقوبخدعوقد

.(5)لهكاتمنوكل

.(6)روجهاوعلىعليهوكذبت،أبيهاأصنامزوجتهسرقتوقد

فت،يعغوببيتفىمتكررةزنىحوادثالتوراةكتابينسبكما

رأوسِاتواضطجع.(7)(،دينا"يعقوببابنةحموربنلهثكيمرلى

مورقيثكىمحا؟(9)بثاماريزنىيهوذاوكذلك،(A)أبيهسيةمعضاحا

؟؟السلامعليهبو!عيلبيترة}والدروج!لاوبالرذيلة:ططة

ولملتىألسلامعليهموسىالىالمنسوبة-التوراةقارىءعجبانوالحق

.37:36التكوينسثر(2).93-52:13التكوينسفر(1)

.8-1:2ميخاوشر،42-34:32أمثعيار!س(3)

.13:34/35اتبهوين(6).26-2د:92بالت!وسفر(4)

)17التكزيىسفر(5) . r)34/3التثوين.

.22/35الدكوين(8)

.I-))،34-r6:38التكوين(91
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التىالمبشعةالكالحةالصورةص،د!ني*ل-جميعاوالنصارىاليهودبهايؤمن

((؟)الهمرائيل)هويعقوبإن؟السلامعليهنيعقوبالأنذالهؤلاءرسمها

له!كتبواالذينالكفرةالمزنادقةهؤلاءومنهم،اسرائلبنواليهينتسباندتي

تلك.أشانرهم

بركت!كانتواذا،سارقاكحتالاكادبا-اسرائيل-أبوهمكاررادا

فضلمنلهيبقىفما،والخديعةبالتخابثأحيهمنل!لبهاقدوب!و!شه

)3بعدهمنلبنيهى!بيوماذا!؟،لهضيلة

!أارادحينابرا!يمبهاللهبثرقدفانهالكريمن1القرفىاسحاقأما

من!أوهو،وهداه،لرسالتهاللهاصطناهوقد،اسماعيلاخاهيدبح

مر،،هو9،(3)"وإلأبصارالأيدأولى،،(2)،،الذخيارالمصط!ين

.(4)،،الصالحين

:فقالأبيهوعلىعليهه!لااثدىفقد(اصائيل)بو!عيأما

وجعلناهه،صالحينجعلناوكلأنافلةويعقوباسحاقلهووهبنا،،

الزىةوايتاءالصلاةواقامالخيراتفعلاليهمواوحينا،بامرنايهدونأئمة

.(5)،،عابدينلناوكانوا

الدأوحىوقد(اللهبأمريهدىامالموهو،الصالحينالعابدينمنكئهو

.الزكاةويؤتىالصلاةيقيم.(ة)المهتدينمنوكان...الخيراتفعلاسيه

ويعقوباسحاقلهوهبنااللهداثنمنيعبدونومااعتزلهمفلما،،

.(7)"علياصدقلمماتنهموجعلفرحمتنامالهمووهبنا،نبياجعلناوكلا

وجاهد،الربملاكعلىتغلبلأنهاسرائيليفوبوسمى(1)

ملاكمرعأو،امامهوسمدالربجاهداوأمامهوصمدالربمكك

التكوين.سفرانظر،لهتاتفسيرمنكتبهمفىجاءحسبما..الرب

.45ص(3).48صسورة(2)

.72اللأنبياء،112الصافاتسورة(4)

273الأنبياءسوبىة(5) ، v،النصاءصورةمن163ةيَالاوانظر.

ء48الأنعام(6)

.50-49مريمسورة(7)
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النبوةعلىأمين،الصدقلسالتله-القر؟نفى-فاصائيل

ونعوذ!إوالخديعةوالاحتيالالكذبلسانبنيهكتبفىوله،(1)والوحى

وجل:عزاللهقولفيهمحقفقد،الخذلانمنلالته

فسوفالشهواتواتبعواالحعلاةأضاعواخلفبعدهممنفخث!،

.(2)*غيايلقون

غيا.نو!ليفسو!،إللىصدق

الكريم:ن؟ش!لاوالتوراةفى،انسلامعليهما،وهارون!لمهِ-؟

أشرفمحرمنجو!!خلاابان،السلامعليه،موس!أتتذ!هـالتوراة

علىالتحايل9،أمتعتهمبل!هلواالمعريينمنحيرانغمبنه!اسرائيلسى

*يك:

كلتطلببل؟فارغينتعضونللأأنكمتمضونحينمافيكون..."

ذهب،وأمتعة،فضةأمتعةبيتهانْريلةومن(يةالمص)جارتهامناعزأة

.(3)،(المعريينفتمملبونوبناتكمبنيكمعلىوتضعونها،رئيابا

لذلك.والاحتياليوالسلببالنهبأتبعهميأمرونلاالناسوكرام

-س!ومالىوجهتلكنها!إالحدهذاعنداقتهتالتوراةوليت

،هارونالأمرفىولهثريكه(خيهوالى-قاطبةاصائيلبنىأنبياءأعظم

عدمأوتقديسهوعدم!إوجلعزالربخيانةجريمة،السلامعليهما

موسىعنذلك-الحالية-،التوراغوتذكر،!إعمي!اايمانابهالايمان

وهاروتصوسىعلىحكمقداللهبأنذلكوتؤكد،مواربةدونصراحة

اثمهمهعلىلهماعقاباالموعودةةسد!ملاالأرضدخولمنبالحرمان

اسائيل:بنىوسطالربوخيانتهما

:وهاروتلمولهم!الربفقال)"

اص*ائيلبنىأعينامامتقدسانىحتىبىتؤمنالمأنكص"أجلمن

.14)((اياهاأعطيتهم؟اسىايذرضالىالجماعةهذهتدخلالقلالذلك

.27العنكبوتسورة(1)

.؟همريمسورة(2)

.22-3:21المخروجر!س(3)

.؟3-20:12العدثر!س(4)
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التثنية:سفرفىوجاء

ب؟ومارضفىعفاريمجبلالىاصعد:قائلا.ء.مومىاللهوكلم"

ملكا،اصاثيللبنىاعطيهاأناالتىكنعانارضوانظر،أهـلحاقبالةالذى

هنهارونماتكما،قومكالىوانضم،اليهتصعدالذىالجبلفىومت

عنداسائيلبنىوصطنيخغتمانى"نكماةقومهالىوضم،هورجبلفئقبل

فاظث؟اصإئيلبنىوسطفىتقدصانىلماذ؟صينبريةفىقادشمربية

التىا"رضالى(هناكالىتدخللاولكنك،قبالتهامنالأرضتنظر

.(؟)"اصاثيللبنىأعطيهاأنا

هوانهالسلامعليهىم!ومالىنسببل؟ذلكالتوراةكاتبيكفلم

ونذرواالاسرائيليوتقدسهاالتىالنحاسيةالحيةاسرائيللبنىحنحالذى

فسحقها:يهوذاملك؟خازابنحزقي!اجاءحتى؟الذبائحلهاوقدموا،لها

اسرائيلبنىلاتى!ومعملهاالتىالنحاصحية(حزقيا)وسحق"

.(2)،(ودعوهـنحشتات،لهايوقدونالأيامتلكالىكانوا

،التوراةواضحلهكالفقد،العملامعليهعا!م!وم!ثريكهاروتأما

فترك،خيه1موىوخيانة-مركما-الرببخيانةاتهمهاذالمكيالفأوفى

وصنعالفرصةفاصتغل،ربهمنالهدايةليتلقىالجبلالىيذهباخاه

لهوبنى،معهموعبده،بعبادتهوأمرهمصنماذهباعجلااصرائيللبنى

إلخروج:سفرفىجاء،لهوذبح،عيد!لهوعيد،مذبحا

اجتمح،الجبلمنالنزولفىابطأ!م!ومانالشعبرأىولما..."

هذا"نةامامناتصير؟لهةلنااصنعقم:لهوقالوا،هاروتعلىالشعب

فقال،11أصابهماذانعلملامصرأرضمنصعدنا9الذىالرجلىم!وم

وبناتكموبنيكمنصائكم؟ذانلحنىالتىالذهبأقراطانزعوا:هاروتلهم

الىبها1تواو؟ذانهم!التىالذهبأقراطالشعبكلفنزع،بهاوأتونى

عجلاوصنعه،بالازميلوصوره،ايديهممنذلكفأخذ،هاروت

32:52التثنيةسفر(1) - LA.

.4:؟8الثانىالملوكسنر(2)
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مصر(أرصمناصدتكإلتىاصإئيليا؟لهتكهذه:فقالوا،مسبوكا

الربعيطغدا:وقالهارونونادى،أمامهمذبحابنىهاروننظرفلما

ذبائ!وقدموا،محرقاتوأصعدوا،الغدفىفبكروا(الصنمللعجليعنى)

.(1)"سلامة

ال!عجكيصع-التوراةكتابالمبطلينزعمفى-السلامعليهثهمارون

قائلاالعشرالوصايافى،مرهمقدوالله،بالازعيلويصورهالهراثيللدلئ

ء(2)*مسبوكةآلهةلنفسكتصنع*ر،!

جريمأالسلامعنيهماوهارونلمولهمىالتوراةواضعالنذليجدملم

اما!تقديسهفئوالمتقصيرالرببخيانخةلهوصمهما،عليهماي!تريها!مماسمة

بنربهاليتعبداالنحاسيةوالحية،الصنمالعجلوصع،اسرائيلنخع!

11ائمِلصا

لجلاو1قسفاتهافأبررْالكريمن1القرفى،السلامعليةموس!صورةأما

بيزلهثتانوشتان.وجلعزاللهوكلاموالوحىوالنبوةوالرسالةوالبهاء

صورتهؤوبيىْ،اليه-وبهتانازورا-تنسبالتىالتوراةفىصورته

وهم،والمرسالةالنبوةلهاللهجمعقد-ال!ر؟نفى-لههو.الحكيهالقر؟ن

وحبره!جلدهمفىالمكبارالخمسةمنفهو،الرسلمنالعزم(ولىمن

علسوصبر،الجبارالمتألهفرعوتعلىصبر...وطاعتههواحتمالهم

سوؤفىالقرأتأفاضولقد،والافسادداس!لاووالعهماداللجاجذوىقومه

؟خرارسولقصةفىبهيفضلملهما(3)الكريمةسجاياهووص!العحيبةقصتت

كله.والثلاثينالثانىار*صحاح:الخروجكمفر(1)

.17/34الخروجصفر)آ(

(r)6،67،71،87،29أ،51البقرةسورةفىانظرها

153،164النساء،84عمران؟ل،248،آ46،؟36،،108

103،156،160الأعرا-ف،184،154*نعام،20،26المائدة

الاسرا"،5،6،8براهيم،17،96،110هود،75،89يونس

الأنبيا،98'9طه،؟همريم(60،66الكهف،2،101،102
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والصحف،التوراةعليهاللهأنزلالذىاسائيلبنىانبياءأعظموهو

كليموهوْ،مبيناسلطانااللهو؟تا"،والبيناتوالفرقانالكتاباللهو؟تاه

مولهم!الهملِكو":وتشري!الهتكريمامبالهثرةسبحانهكلمهاللى

وسلطانو؟ياتهوبكلأمهبرسالاتهالناسعلىاللىاصطفاهوقد،،(تكليما

مبين.

مافخذوبكلامىبرسالاتىانناسعلىاصفينانىمويياقال،،

.(؟)"الشاكرينمنوكنتيتك1

والكمالالجلالصورة؟المكريمالقر؟نفىالسلامعليهموس!صورةهذه

ووحيه.كلامهعلىوالأمانةلهوالطاعةوالرفعة

تأ،خسيسةبكلأباهموصمواالذيناسائيلبنىعلىبغرلهبوليس

مصر،منخروجهمفىقادهمالذىالسلامعليهمولهم!رسلهماعظميصموا

المهين.وعذابهلفرعونعبوديتهممنوخلصهم

1خيه:معاليهأوصالهنبياء1مننبيان!كفهارونأما

.(2)!واخيهمولهىالىواوحينا*

وهاوونموم!بعدهممنبعثناثم!:موصي!معفرعو!الىاللهبعثه

.(2)كافاستكلروابأياتناوملائهفرعونالى

رصالته:امرفىوأهـثركهاخيهمومىرْزأبهه!لاشدوقد

وا!نركهازرىبهافمدداخىهاروناهلىماوزيرالىواجعل*

.(،)"امرى

،10،66وشعراء،35الفرقاق45،49المؤمنون،44الحج،48

السجدة،39العنكبوت،3،48،76القصص،7،9،10النعل

،23،37،53غافر120،؟14الصافات،7،69الأحزاب،23

الذاريات،12،30ا"حقاف،46الزخرف،13الشورى،45فصلت

.؟9الاعلى،؟5النازعات،5الصف،36النجم،38

(Yا"عرافe,صو(1) ILL)75يونسمبورة.

.err-29طهسورة(4).87يونسسورة(2)
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العجللهمصنعالذىاتفذكر،هارونساءالكر!ن1القربرأوقد

منعهمفىجهدهوبذل،وحذرهمنهاهمد!فالنبىهارونأما؟الساصىهو

.ويقتلوهبهيفتكواانكادواحتى

كا.الممامرىوافل!بعدكماقومكفتناقدفاناقال*

هذافقالواخوار!جسداجلالهمفاخرجالسامرىالقىفكذلك،"

كا.موس!والهالهكم

الرحمنربكمواتبهفتنتما!اقومياقبلمنهارونلهمقالولقد"

الينايرجعحتىني!اعلجهنبرعلن:قالوا.امرىوأطيعوافاتبي،يئ

.*ا!وم

فقبضتبهييصروالمبمابصرت:قال.سامرىياخطبكفما:قال

ْ(؟)*نفصيلطسولتوكذلكفنبذتهاالرسولاثرمنقبضة

وليص"(3)المحسنين(2)اخي!ؤملامنالكر!القر؟تفىوهاروت

هاروتأنايضاتذكرالتىاطزورةالحاقيالتوراةفىكماللربالخائنين!نما

الكوم!ية:امرأتهاجلضالموسىمعاندينقاماقدأختهومريم

التىالكوضيةالمرأةببموضعلىوهاروتمر!وتكلمت"

مومىالربكلمهل:فقالا،كوشيةامرأةاتخذقدكاتلأنه؟اتخذها

ْ(")"الخ!؟...ايضانحنيكلمناالم!؟وحده

:1نوالقرالتوراةنيالعملامعليهداود-5

القديم-العهداسفار!تابطرفى-المملامعليه-داوديكنلم

منالنع!بولقاء،ب؟ؤممت؟مه!ةمن-ينحدرفهوةخالصااسرائيليا

يهوديايعتبرفلا؟اليهودىالتراثفىالاهعيةبالغةقضيةخصومهماالأمجهة

داودوجدة،يهوديةغيرأمهكانتمنمطلقايهوديايعدلاأو،خالصا

قبلىْمنذكركمامؤابية(راعوث)السلامعليه

79ْ-84منا!يات"طهسورةفىكاملةالقصةانظر(1)

.121الصافات(3).122الصافات(2)

22ْ-؟2:6جو!خلاوممفر،\:12العددسفر(4)
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علىالحرصغايةفىكانواالقديمالعهداسفارواحعىأنويظهر

ووقفهبراسهقائمسفركتابةصَنىحرصهمدفعهموقد،وت!ريرهذلكاثبات

عنالدوراةحديثمنعرفناوقد.(9)وت!صيلهالنسبثعذابيانعلى

قدفهو،زنىكا!-نييب؟وملا،أصل-ب1موان-التكوينر!سفى-لوط

نأبعد-حاشاه-النبىلوطاأباهاالبكرلوطبلتمضاجعةمنشج

!إفواقعته،وعيهكأفقدته،الخمرصقته

فىمطعورالسلامعليهداودنسبانفىتنحصرالقولوخلاصة

!)الوقتذاتفىوحصانتهلهثرفهفىمطعورربل؟ايهسائيليته

يلح،الحاليةالقديمالعهدرا!سأواضعالموممخالنذلأنجلياويبدو

اللهجمعالذىالسلامعليهداوديثر!تلطمِخعلىتهافتاويتهافت،الحاحا

مربمايكتفولمدركةوأرذلهاالمناكربأحطكوصعه،معاوالمكالنبوةله

زنىبيتأنهعلىوصوره،داودبيتعنفحدث،زنىسليلبأنهاتهامهمن

فهاهم...وملكوحكمنبوةلتأنهعلىلا،!إةوفجورودعارةوفسوف

جميعاعينامامعلانيةأبيهبمبنساءويزنون،بأخواتهميزنونأولاده

خيمةلهتقامابنهوبشالوم،(3)ثامارلاختهيرنىابنهفأمنون!ةالشعب

.(3)!إاصراثيلجميعأماماًببنساءعلىفيدخك،الملكبيتسطحعلى

القديمالعهدمؤامرةفاننفسههوأما(السكمعليهداودبيتعنهدا

...اسرائيلبنىنظرفىفهو،وأواضروافحشعن!ثأو،وأمرأدمىتحليه

وأفضل،يدىمنيقفزليكادقلمىوان،لينعقدلسانىان!؟اقولماذا

الثانى،صموئيلسفراوردهالذفىالنصهذات!رأانشيئااقولانمن

كاملا:لكنقلتهوقد

ب؟ومبقيادةجيشهأرسلوقد)اورشليمفىفاقامداودوأما...))

ويشغل،أربعة(فصوله)اصحاحاتهوعدد،راعوثسفرهو(1)

.م؟970بالقاهرةالبروتستانتطبعةفى4آ5-420حىمن

.22-؟:؟3الئانىصموئيلسفر(2)

.23-16:20الثانىصموئيلسفر(3)
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(عمونبنىأعدالًهمومقاتلةالت!سبيلفىللجهادائيلىالاصالتعبرمعه

الملك،بيتسطحعلىوتمشى!يرهعنقامداودأنالمساءفىوكان

.جداالمنظرجميلةالمراةوكانت،تستحمامرأةالسطحعلىمنكرأى

بنتبتشبعهذهاليست:واحدفقال،المرأةعنوسأل،داودفأرسل

اليه،فدخلت،وأخذها،رسلاداودفارلهط5؟الحثىأورياامرأةآليعام

بيتها.الىرجعتثم!إطمثهامنةس!لحموحى،معهافاضطجع

حبلى.انى:وقالت،داودوأخبرت،فأرسلت،!إالمراةوحبلت

يوأبفأرسل.الحثىاورياألىأرسل:يقوليوأبالىداودفأرسل

وسلامة،ب؟ويسلامةعندلأاودفسأل،اليهاوريافأتى.داودالىأوريا

!إالحربونجاحالشعب

رجليك.واغسلبيتكالىأنزل:لأورياداودوقال

الملك.عندهنحصةوراءهوخرجت،الملكبيتمنأوريامخرج

الىينزفيولم،سيدهعبيدجميعمعالملكبيتبابعلىأورياونام

"وريا:داودفقال.بيتهالىأورياينزللم:نيلًلاقداودفأخبروا؟إلهيته

بيتك؟الىتنزللافلماذا؟السفرمنجئتأما

الخيامفىساكنونويهوذاثيلواصالتابوتات:لداودأورياقال

بيتىالى؟تىوانا؟الصحراءوجهعلىنازلونسيدىوعبيدب؟ويوسيدى

هذاافعللانفسكوحياةوحباتك،امرأتىمعوأضطجعوأ!ثربلآكل

اإالأمر

لىوكتب،اوربابيدوارسلهب؟ويالىمكتوباداودكتبالصباحوفى

:يقولالمكتوب

مْيصْربورائهْمنوارجعواالشديدةالحربوجهفىاوريااجعلوا

...!االحثىوريا1ومات،..(يوأبففعل)..11ويموت

ولما،بعلهاندبترجلها؟ورياماتقدأنهأورياامرأةسمعتفلما

..(؟)بيتهالىوضمهاداودارسلالمناحةمضت

.27-1:؟؟الثانىصموئيلسفر(1)
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فولدت،معحَاواضطجع،اليهاودخل..،بتشبسعداودوعزى

داودفعلهالذىالأمرواما.(1)حبه1والرب،سليماناسمهفدعا،ابنا

.(3)"الربعينىفىفقبح

والتحايل،المروءةوفقدان،والخيانة،والزنى،فالاغتصاب

،المراةج،ازالحثىاورياقتلثم،السفاعجريمةلتغطيةوالخدا!والتخابث

كرامهمعنففلهز،وعامتهمالناسحاد1عنهايترفعخسالشةمناكرذلككل

ورسلهم!وأتبيائهمسادتهمعنفضلا..وصنوتهموخيارهم

وضعوأالذيناسرإئيلبنىى"رنيبتنتهمبعزوجالحثىأورياوان

كفاءوأحسن،مروءةواكثر،نبلاوأوفر،أتنرف،القديمالعهداسفار

بيتهالىيذهبانواخلاصهوشهامتهه!لخلهيسمحلماذثداودمن

الخال!احني-العهدتابوتومعهم-اسائيلجيشبينما،بزوجقهويست!تع

غير،بذلكعابىءغيرفرجل-عنده!-د9دا\ما0يحاربهِنوالخنادق

!؟ونزواتهملذاتههمه،مسئوليةلأدنىمستشعر

الربانوهى،اليهارصالتىغايتهالىالسفرهذاكاتبوانتهى

ليوبخهاليهناثانأرسلفقدثمومن،!إداودفعلهماجداعينيهفىقبحقد

:ويتوعده،النعاجمثللهويضرب،شديدازجراويزجرهويقرعه

له:وقال،اليهفجاء،داودالىناثانالربفأرسل))

وكان،فقيروالاَخر،غنىمنهماواحد،واحدةمدينةفىرجلانكان

واحدةنعجةالالهث!ءلهيكنافمالفقيروأما،جداكثيرةوبقرغنمللغنى

...صغيرة

بقر*ومنغنمهمنيأخذانفعمأ،الغنىالرجلالىضيففجاء))

للرجلوهيأ،الفقيرالرجلنعجةفأخذ،الميهجاءالذىللضيفليهيىء

اليه.جاءالذى

الفاع!الرجلي!تلانه؟الربهوحى:وقالداودغضبفحمى))

يشفق،لمولأنهالأمرهذافعللأنه؟أضافاربعةالنعجةويرد،ذلك

.12:24الثانىصموئيلسفر(1)

.11:27الثانىصموئيلسفر(2)
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اصائيل:الهالربقالهكذا،الرجلهوأنت:لداودنإتانافقا1)

.سيدكبيتوأعطيتك،شاوليدمنكتد!ناو،اسائيلعلىسحتكأث

ذلككانوار،ويهو*اإصرائيلبيتوأعطيتك،حصنكىسيثك؟نس!ء

،!؟؟؟عينيهفىالشرلتععلالربككمتر!تحالماذا...زيدلث1كنتكديلا

.امرأةلكامرأتواحذت،بأدسي!ألحنىأورياقتلتفد

..احتقرشَىلأنك:!ب*ألاالى9(خذلرر0لهيتكالمسي!يغارقلا.والآن1)

لقريبكأعطيهن9عينبكاماملساءنثوآخد.بينتمنالشرعليكأقيمهأنذا

.(؟)((!إالنتمسرهدنعينفئنسائكمعقجضطجع

وان،داودلبيتاسائيلاوذتت(ريثالىالسفرهذاكاتبيرمى

الكتابمنذلكويؤصلةعليههيهيجأن9،الهياحكم!اذلكيجعلى

!إالمقدس

بل،ووعيد"وتهديدهالرب3فلامنينزجرفلم-زعمهفى-داودأعا

واضطجع،عليهاودخل،بتشبعوعزى-بال!هوالعياذ-الغىفىتمماثى

.!2)حبه1والربةسليماناسمهفدعا،ابنالهفولدت،ثمعها

التى!االمراةهذهاب!-الرقيعالمكتاب.هذاؤ-السلامعليهفسليمان

ةةبهاوزنىرجلهاابوهقتل

وتقدمهـفى،داودالملكسْاغ))عندما(ما،!إشبابهفىداودعنهذا

لسيدناليفتشوا:هعبيطلدفقال،بفآثلبمبالثيارريدثروتوكانواةالايامي

رلتضطجع،حاضنةلدولتكن،الملكأمامفلت!ف،عذراءفتاةعنالملك

موْحتجميعفىجميلةفتاةعنففتشوأ،الملكموللأنافيدفأ"حضنكفى

حاض!فكانت،الملكالىبهافجاءرا!الشمونبةابيث!فوجدوا،اسرائيل

.(3)"!إالملكُ

والمعوقين،بالضعفاءمشفقا-القديمالعهدفى-داوديكنولم،هذا

،(4)أورشيلممديدْةمن1أقححاههول؟لهممبغضاكاتبل

.11-12:1الثانىصموئيلسفر(؟)

.12:24الثانىصموئيلسفر(2)

.5:8الئانىحموئيل(4).4-؟:؟الاولالملوكسفر(3)
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لهذهمقابلة-السلامعليهلدلمودصورةالكريمال!رأنفىوتقابلك

،القسماتطاهرةلداودةين؟رقلافالصورة.الدنسةالتوراتيةالصورة

اذداودعبدناواذكر))،؟لأيدذوالأوابالنبىفهو..محالمكوضيئة

.(1)"،1وابوانهيد41

هو!الاسلامفىوفقها،العبادةفىقوةاود9أعطى:قتادةقال

وانظر،(2)الدهرنصفويصومالليلثلثي!ومكانالسلامعليهأنهذكر

وسلمعليهاللهصلىمحمدوحب،داودعبادةعنالبخارىفىوردما

.(r)ئها

قد،جالو!الحبارإلكعدوقتللهقدعقدامالطلادو؟ودكانولقد

.يشاءمماوعلمهوالحكمةالملكاطها؟تاه

.(4)ييشاءمماوعلمهولملحكمةالملكالنَهتاه1وجالزتداودوقتل،،

.!5)،،زبوراداودتينا1و!،زبوراعليهالهانزلوقد

معهيسبحنالجبالوسخر،وعلماحكماداودنثيهاللهتى1!قد

.(7)المؤمنينعابدهمنكثيرعنىاللهفضلهوقد،(6ألمهمسحزوالطير

والناله،والطيرمعهاوبىبباليا،فضلامناداودأتيناد!لو،،

بماانىصالحاواعملوا،الس:فىوقدر،سابغاتاعملأنالحديد

.(8)"بصيرتعملون

انا،اوابانهالأيدذاداودعبدناواذكريقولونماعلىأصبر،،

،أوابلهكلمحشورةوالطير،والالتراقبالع!ث!يسجنمعهالجبالصخرنا

.(9)*الخطابوفصلالحكمة8و؟تيناملكهوشددنا

.17صسورة(؟)

؟58صالقرطبىتفسيروانظر،49ص7%كثيرابنتفسير(2)

.78/80الأنبياء(4).455ص6بالبارىكتح(3)

.16-؟5النمل(6).25؟البقرةسورة(5)

.11-10سبأم!ورة(8).؟63النساءسورة(7)

.20-؟7ص(9!)
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سورتجفىالكريمالمقرأر!لداودضربالذىالنعاجمثلأما

والفطنالعريحةالعقولفىيسونمفلا،المحرابتسوروقصة(1)(ص)

منسقنا"مماال!ديمالعهدفئجاءبماتايَالاهذهتفسرأنالمستقيمة

الىوصمهاقتلهثم،الحثىأورياجنديهزوجةعلىاعتدىقدداودان

.السلامعليهصليمانمنهاانجبثم،لهسائه

اللةأعطاهالذى،الأيدذو،الأوابوهوداودمنهذايسوغكيف

!؟خطابوفصلوعلماوحكمةوزبوراكضلا

!؟مئابوحمسنزلفىاللهعندلهالذىوهومنههذايسوغكيف

فىالايجوزلاهذا!؟بتسبيحهيسبعالكونمعهاللهسخرالذىثزهو

وفصاد،طويتهوسوء،ورقاعفلنذالته؟المذكورالكتابواضععقل

غرضه.وخبث،كطرته

وينبغى،التفسيركتببعضفىاثيليةالاسةص!لاهذهدستولقد

كثير:ابنالحافظالعلامةكتبهماهنانذكر!!

وله،اللأسرائيلياتمنمأخوذأكثرهاقصةهاهثاالمفسرونوذكر"

حاتيأبىابنروىولكن،اتباعهيجبحديثالمعصومعنفيهايثبت

ويزيد،أنسعنالرقاشىيزيدروايةمنلأنه"سندهيصحلاحديثاعنا

الأئمة.عندضيفأنهالاالصالحينمنكانان

الىعلمهايردوأنالقصةهذهتلاوةمجردعلىيقت!أتالاولى

.(2)،(أيضاحقفهوتضمنهوما،حقالقر؟نفان،وجلعزالله

القر؟نمنمواضععدةفىمال!ملاعليهداودذكرجاءوقد،هذا

وجل.عزرلهمنلهوالاكراموالتبجيكبالثناءم!رونةكلها،(3)الكريم

.26-21صم!ورة(1)

.71ص7ب،العظيمال!ر؟نتفسير(2)

الانعام،78انلائدة،163النساء،25؟البقرةسورة:انظر(3)

؟1-10ممبأ،؟6-15النمق،80-78الأنبياء،55الاسراء84

.3.،17،24،26ص
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-والنصارىاليهوديقدسهاالتى-المكتبهذهفىجاءماأد!والحق

وتزولهِرها،الكتبهذهتحريفعلىدليلخيرلهو،الكراماللهرسل!ع

سثذتفىجاءكماأخلاقهمتكونلاوالأنبياء،أنبياءلاءهوًأنثبتقدلأنه

بالمرورفىمحرفموضوع-الأنبياكلبشأنفيهاجاءفما؟قطعاالكتب

.(1)الملزمة

.23؟-؟91ص(ديان61مقارنةفى):لناانظر(؟)
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الآخر.باليومالايمان:الخامسالأصل

الآخر:باليومالمراد

ا!الم،هذاافناء:تشملمور1عدةبهويراد*الآخراليوم*يطلق

عنهاخبرمافم،اخرىمرةالحياةالىؤماتوااحياءكانوامنبعثثم

،اعمالووزن،وصحفوحساب،ح!ثرمنالمطهرةوالسنةالكريمن1القر

والعياذالنارنيوعقاب،امجنةفىوثواب،وشفاعة،وحوضى،و!راط

القبر،فتنةمنالموتبعديكوتما:القيامهيوميشملكما.بالله

ا"مصرهذهاصلوأنكرواالملحدوناستغربوقد.نعيمهاا،رعذابه

علىالقرأندللثمومن.أخرىمرةقبورهممنالأمواتبعثزهو

.باهرةقاطعةلادلةالبعثامكان

ىا،سههيةأمور:،،الأحزالببوم،،عليهايطلقالتىالأموروهذه

وامرنا،المطهرةالسنةفىأو،الكريمن1ر!لافىتعالىاللهبهااخبرفا

علىقلوبناد!عنوأن.جازماصادقاايمانابهانؤمنأنتعالىالله

تعالى:باللهمنموًكلعلىفيجب.أجلهامنوالعمل(بهاالتصديق

السنةيمالعزيزالكتابفىجاءلماا!بط-رخَالاالمليومعنئ-وردمابكلإلايهان

تعمق!وبلا،تفريطأوغلوودورْر،ن!صانودونتزيددونألمطهرة

علىالغيبيةالأمورتلكقياسوعدم،والمحقائقالمكي!ياتعنالبحث

علىانما،000مشاهدةمحسوسةأمورمنالدنياحياتنافىنعرفهما

الشرعيةالأدلةفىينظروأت،ويؤص،ويعتقد،ويسلميصدقأن!لمؤمن

ذلكفكل":وحقائقكيفياتمنتستطيعهمالانفسهيكلفولا،العقلية

وراءماوأما،حقوقولد(صدقاللهووعد،الخبربهحاءماعلىلمحائن

هوبماأعلموهو،اليهفأكرهعنه،وجلعزاللهيخبرلمممادلك

.(؟)"ثاعله

r!صالمذكاج:الحليص(11 r%؟.
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:(؟)الكريمالترآنفىاللأخراليؤم

ونب!،بت!ريرهواهتم،رخَذأاليومبذكرالكريمن1القرحفللقد

ـه!اظمبينومن-يقينيةببرلمهينذلكعلىودلل،وقوعهوأكد،اليه

باللتالايمانويربطيقرن:انهرخَالاباليومالعظ!مالقر؟نىالاهتمامهدا

منها:،جداكثيرةيات1فىرخَالابالبومبالايمان

.(2)كمرخاَللاوالي!مبالثهمن1ماالطرولكن،،

ربهمعندأجرهمفلهمصالحاوعملالآخرواليومباللهأمنمن"

.(3)،،يحزنونهموللاعليهمخوفولا

.(،)دهالآخرواليومبالةيؤمنمنكمكانمابهيوعظذلك"،

.(5)،،ألذخيرباليومولاباللهيؤمنوتلاالذينقاتلوا،،

.(6)،،مثسدفيالأرضىفىتعثواولاالآخرمالحوارجواالهاعبدوا"

تحر،الضورىالفحلرىالسؤالعلىيجيبباللهالايمانكانولئن

عرثابتةي!ينيةاجابةيقدم،رخَالابماليومالايمانفان،الوجودمصطر

ا؟النهايةما!ين1الى:المصيرحولالصؤال

2سورتخلوتكادلاانهحتى،الآخراليومذكرمنالقرأنأكثرلقد

الاخر،باليومالكريمالقر؟ناهتما!منعلماؤناانطلقلقد(1)

يصلنالم،رخَالااليومعنمست!ككثيرةتا!لؤمفوضعوا،بهواقتدوا

الموتراحوالفىالتذكرة)المفسرالقرطبىكتاب:مثلأقلهاالامنها

!والنشورالبعثكتاب):ومنها،الفكردارفىأخيراوطبع(واللآخرة

والدكتور،الغاوىالفتاحعبدالدكتو،الأخواننشرهوقد،البيهقىللحافظ

ابوابفىعلماؤنادرسهكعا،بالكويتالعروبةدارنشرهيوسفأحمد

والباقلانى،،والأشعرى،العزأبىوابن،الحليمىمثلكتبهمضمن

علمائناومن،تيميةوابن،والغزالى،والجوينى(والماتريدى

ياصين.نعيموالدكتور،الجزائرىبكروأبو،سابقالسيد:المعاصرين

وغيرهم.

.29التوبة(5).177البقر!!2)

.36العنكبوت(6).62البقرة(3)

.232البقرة(4)
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وأحوالأحاديثكىفيهسيقعوما،(1)رح*رإاليومعنيث5ا!وار*

و!رثهت!صيككيدالئولاللهفضللمح!د،جدابمثيرةمتنوحكةبيلا!هلال

.(2/وصرررت،بأهمديهاشعاراار*دلكَوما.تعرلا

ءا!!ًالأهـن!ماكااللهحا5ألهمظهـثثرةريستوثا!!نتباهايسترعىومما

ووقالى،عظمىحوادثصنفيهسيقعماعلىمنهاراحدكليدلالتى

الكريم:القر+نفىهئ،هسأومن،وأحوالوأهوالكبرى

ويوم،الحعسابويوم،ال!يخاريوم،والآخرة،والساعة،القيامة

ويوم،الخلودويوم،القغانجاويوم،الجمعوبوم،التلاقويوم،القح

وال!اخة،،اطامةوا،واللآزفة،التنادودوم،ةر!حلاوبوم،لتَصوجأ

العظيم،والنبا،والبعث،والقارعة،والواقعة،والغاشية،والحاقة

.(3)أسماءفا3يخثغبمابنالى

الاخرآباليومن1القراهتماملماذا

الاخر-اليوميعنى-8دا!تعافى)):أنالحيمىاال*ماميذكر

تعالى،اللهمنالهبةفضل(طلب)علىيبعثما،بهالصدرانمثراعر

عليها،والصبر،ومصائبهاباحزانهاوالتهاون،اكنياالىالركونقلةبى

الجزاءحسنمنتعالىاللهعندبماوثقةاحتسابا؟الشهواتمضغىوعلى

.(4)والثواب

سيدالاستاذيقولكما-كأنها:البعثبقضيةالكريمالقرأنويهتم

تقومقاعدة،...الاسلاميةةدي!علافىأساسيةقاعدة:-اللهرحمهقطب

؟العقيدةلمقتضياتالكلىالتصورعليهاويقوم،ةدي!علاعليها

القيامةومشاهد)قطبسي!الشهيدالاستاذكتابراجع(؟)

.الشروق:ط(الكريمالقر؟ن

.والكونالقرأن:كتابناراجع(2)

-261ص(الاسلاميةالع!الًد)سابقسيدالشيخكتابراجع(3)

نعيمللدكتور"(الايمان)كتبوانظرم9967النصردارطبعذآ64

بعدها.وما99صجيداتنخيصاالركنهذافىالقولفيهلخصد!ف،ياسين

،336ص1بالمنهاج(4)
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ينهضوأ!،الباطلليدفعالحقعلىيقومأتمنهمطلوبهالمسلم

لله-سادةالأرضفىكلهنمفطهيجعلوأن،الشرعلىليفضىبالحير

الجزاصوهذا،الععلجزاءمنبدولا.للهكلهالنشاطهدافىبالتوجه

الرحلذنهايةبعدالختامىالحسآتكيؤجل،الأرضرحلةفىلايتمقد

العالمفىللحساببعثمناذنولاب..خر1عالممناذنفلابد...كلها

لحقيقةتصوركلمعهينهار،النفسفىةرخَالاسألهتينهاروحين،الأحر

الاسلامطرلقعلىالمنفسهذهتستقيمولا،وتكاليفهاالعقيدةهذه

.(1)ابدا

الانسانسلوكتوجيهفىعظيعاأئرارحَالاباليومللايمانأندلكمعدى

،وميزاتحسابصفيهوبما،بهالايمانأنذلك،الدنياالحياةهذهى

علىوأشدهالأثراعمقله،وناروجنة،وخسرا!ولهوز،وعقابوثواب

وجل.عزاللهوتقوىالصالحبالعملوالتزامه،وانضباطه،الانسانمير

واعملعلىحسابولاببعثيعتقدلاأحدهما:اثنينبينماوث!تان

فيهيحاكمبيوميعتقدو؟خر.الذاتيةمصلحتهغيري!يدهولا،فول

فلا؟الدثرعلىويعقاب،الخيرعلىفيثابالحاكمينأعدلامامالانسان

عنده،والغايةوالهوىالشهوةعدأفيماضابطاىمنمنفلتالأولأنريب

الحقحدودفىمنضبطفهولاحرمأما.عملوأى،خلقوأىوسيلةأيةتبهـر

.(2)ةرخَالافىتعالىاللهثوابرجاءوالتقوىوالصلاعوالحير

-قرن،الآخرباليوموالايمانباللهالايمانبينالقر؟نربطوكما

بوثاقةاشعارا؟رخ*راباليومبالايمانالمبالحالعمل-(يةماغير!

هوالصالحوالعمل،لهخروحافزدافعأحدهعاوأن،بينهماالارتباط

لعالى:قال،الايمانليذهالمباركةالثصسة

.المثروقطبعة،2358ص6ب،الظكل،قطبط!هس(1)

)مذكرات:مدكورالحميدعبد.د93-91صياسيننعي!ا.*(')

،310ص(ال!رأنيةة!سلأاأ:دا!علاوعباس،(اس!-لاءأء!س

.84-،3ص(يتحدىالاسلام):خانادينووحيد
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.(1)كهالاخرواليومباللىمن1منه!لامساجديعمرانما،)

.(2)،،يحافظوتصلاتهمعلى!وبهيؤمنوتةرخَالابيؤمنوتوالذفي،،

آية،ماغيرفىالآحرباليومبالكفرالمم!ءالعملن1القريقرنكما

تعالى:لقول

يحضولا،اليتمميدعالذىفذلك،بالدينيكذبالذىارايت*

.(3)،،المسكينطعامسلى

اللهحادمنيوادونالآخرواليومبالليؤمنونقوماتجدلا،،

.(،)،،ررسوله

محمد:الىأدممنكلهمالرسلعقيدةالبعثعقيدة

عليهاللهصلىمحمدكانولما،كثيريىْرخَالااليوممنكرركانولما

الحالهثرهووكان،كهاتينوالساعةهوبعث-،الأنبياءخاتممل!مو

ظنحتى؟الأنبياءكتبمنء!ففىيوجدلابياناةرخَالاتثصيلبثن،المقفى

حلىمحمدالاوالمعادبالبعثيخبرلمانهونحوهمالمتفلسفةمنطائفة

منالأنبياءعندمعروفةالقيامةلأن؟صحيحغيروهذا.وسلهاعليهالله

.السلامعليهم،وغيرهموعيمم!وموسى،ابراهيهالى،نوعالى،آدم

تعالى:فقال،(5)دم1أهبطحينمنبهاأخبرقداللهالتلل

الىومتا!مستقرالأرضفىولكمعدولبعضبعضكماهبطواقال،،

ء(6)(،تخرجونومنها،تموتونوفيهاتحيونفيهاقال،حس

يعيدكمثم،نباتاالأرضمنانبتكموالله،،:قالالسلامعليهونوح

.(7)"اخراجاويخرجكمكيها

اليومهذابلقاءالنذارةانبل،تعالىاللهرسلكلبهأخبروقد

عىْاللهأخبروقد،السلامعليهمالرسلجميعرسالةصميممنكانت

.18التوبة(؟)

.92الأنعام(2)

.السورةأول:الماعوت(3)

.22المجادلة(4)

.397صالطحاويةدثرع(5)

.25-24الأعراف(6)

.18-17نوح(7)
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علمبميتليونمنكمرسلباتكمألم،لا:خزنتهالهمقالاذاأنهمالنارأثل

.(1)،،ةبلىقالوا.؟هذابومكمل!اءوينذزونع،ربكميات1

:عقلياتممكنانواللأعادةالغناء

العالم؟حدوثمعاالحسيةوالماديةالعقليةبالبراهينثبتقد

دليلحدوثهوات،حدوتهعلىدليلالوجودعلىوالمستمرالجارىفالتغير

ذلك.استحالةوعدمفنائهجوازعلى

مبرهن-ثابتعلمىقانونوهو-المتاحةالطاقةقانونأنكما

..حرارىغير؟خرالىحرارىوجودمنداثماتنتقلالحرارةبأنيقطع

سيترتب،الحارةغيرالىالحارةالاجساممناد!ارةانتالوأستمرار

مفيدةطاقةايةتبقىلابحيثةالموجوداتجميعحرارةتتساوفى:أنعليه

تنتهىوعندها،الطبيعيةالكيماويةالعملياتفتنتهى؟والعملللحياة

ناأى..انتهاءبلامل!لابقءيبطلالقانونفالذا..تل!ائياالحياة

وهو.ولابد،سيفنىوانهاشعالمهذاابديةانفاءعلىعلمىبرهانهذا

لمالطاقةهذهأتاذ،ال!المأزليةعدمعلىبرهاتالوقتلشفى

يزلالم-اشعاعهايتناقصالتى-المشعةالموادوكذلك،لباقيةتز

ارْليا،أى،بدايةبلاالعالمهذاكانفلو،باقيا-التناقصرغم-اشعاعها

بعيد.زمنمنذانتهىقداشعاعهلكان

تمموريوجبلاماوكل،عقلياتناقضايوجبلاالمعادواثبات

المعادوقوعفتصور،الممكنالجاشًزقديلمنفهو،عقلياتناقضاوقوعه

الخالص.الع!لفىمستحيلأوواجبغير،ع!لىجائز

:(!)بالبعثالايمانأدلة

والفطرةوالعقل،والسنةالكفابعليهدلممابالمعادالايمان

يريه:أنربهالسلامعليهابراهيملاًوسخلالمنلناظهرقد(*)

المزمنيحتاج(الموتىاحياء)أوالبعثأمرأن(الموتىيحيىكيف)

.71الزمر(1)
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عليه،الدليلوأقام،العزيزكتابهفىعنهسبحانهاللهفأخبر،ق!،

هـسلمنرسولكلانبل.(؟)القر؟نسورغالبفىمنكربعلىررد

.اليومهذالقاءقومهانذرقدالله

تعالى:قال

.(2)،،فيهريبلاالجمعليومليجمعنكمهوالاالهلاالله،،

ضلالاخهملفقدالأخرموالخرممله9وكتبهوملائكتهباللهيرومن*

.(3)،،ب!يد

البعث:وقوععلىبهيقسمانمحمدانبيهاللهامرقدإ

عالملتاتينكموربىبلى:قل.الساعةتاتينالاكفرواالذينوقال،،

.(4)،،امبببا

ء(5)(،نثع!بتلوربىبلىقليسجئواالنكفرواالذبنزعم،،

به،يكذبمنفان،جميعاالرسلدعوةبالبعثا*بعانكانولئن

العالمين.رببالثهويك!ر،اع!!جبالرسلبكذب

منامرانهذلك؟انكارهمعلىدليللهمليسللبعثوالمنكرون

الباتهاأحديملكلاعامة"لغيبوأمور،اللهالايعلمهلاالذىالغيبأمور

عالماللهاخبار؟الوصهو؟لهثانىلا،واحدبطريقالاانكارهاأو

ليطمئنولكنبلىقال؟تؤمنلمأو:قال).بل!لاطمأنينةالىبه

.(قلبى

يحيىكيفيريهأرْربهمنطلب،السلا!عليهفابراهيم

قليهلكن،لهمعتقدبهمصدقبذلكمؤصاوهو،الموهمما

بامرالقر؟تاهتمامسرنفهمذلكضوءوفى..اطمئناتالىبحاجة

وحشدها،،الأدلةوتكثيف،البراهينوت!ريف،الموتى0واحياء،البعث

معا.والمؤمنينةا!نلارا!كلش

.3صبا(4).223صالمؤمنعقيدة(1)

.7التغابن(5).87النساء(2)

.136النصاء(3)
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والحججالبراهينقامتالذين-الرسلفان،كذلكدلككانوادا.به،العيب

وعنا*مكابرةاذافانكاره،بهالاخبرعلىمجمعوناللهعندمنتلقيهمعلى

البعث-منكرىعندماوكل.دليلعلىيرتكزولا،ل!عالىيستندلا

وام!تعظا،واستغرابواستبعاد،وضكوكشبهات-الكاثرةكثرتهمعلى

وكشف،وردهاالشبهاتهذهالقرأندحضوقد،ا!لوتبعدالبعثلآمر

البعثمنكروقال،عديدةكقيىةأياتفىوم!قوطهاووهاءهاتهافتها

عنهم:اللهأخبركما

.(؟)*بعيدرجعذلكتراباوكنامتنااذاأ!،

الايهلكناوماونحيانموتالدنياحياتناالاهىماقالوا9"

*.(2)،،يظنوتالاهمانعلممنبذلكلهموما،الدهر

.(3)*جديداخلقالمبعوثوناناارفاتاكنااذاااوقالوا!،

ادلةاللآخرةالحياةأووإلمعادالبعثعلىن1المقرأدلةجاءتوقد

التمليهعْيرحيالهاالمتلضيملكلا،ملزمةسهلةواصحةيقينيةبراهنية

jصا!الاذعاتzlail aim:

تحدلاالتىالعوالمهذهخلقالذىأنأى:القدرةعلىالاحالة-؟

منوخلوها،وتوازنها،واتقانها،عظمتهافى(تعدولاتحصرولا

بعدالناسحياةاعادةعلى،عقلا،لقادرروط!لاووالنقصوالأمتالعيب

تعالى:قال،أجسامهموفناءموتهم

الناصاكثرولكنالناسخلقمااكبرضر"اوالسمواتلخلق*

.(4)!كيعلمونلا

........فسواهاسمكهاضفعبناهاالسماءامخلقااشدانتما"

.(5)!كالأيات

بخلتهن،يعىولم،والأرضالعممواتخلقالذىاللهانيروالمأو"

.(6)،،قديرء!شكلعلىانهالموتىيحيىانعلىبقادر

)1(ق/3.

(Y)24/الجاثية.

.94/ءاالاصر(3)

.57/المؤضا(4)

.32-27النازعات(5)

.33الأحقاف(6)
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،واعدم،كانثم،يكنلماداالش!ءأنأى:بالأبتداءالمعارضة-3

وافناهجاعدمهثم،مرةاولبداهمنعلىواهونأيسراعادف!ال!

لعالى:يقول

رميم؟وهىالعظاميحيىمنقالخلقهون!مئلالناومرب"

لكمجعلالذى،علبيمخلقبكلوهومرةأولاهآ!تنتآالذىيحيي!ا:نل

السمواتخلقالذىليساواتوقدونمنهانتمفاذاناراالذخضرالشجرمن

.(1)كاالعليمالخلاطوهو.بلىا3مظكميخلقأنعلىبظدروالأرض

قائلا:الدليلينهذينعلىالحليعىيعلق

احدهما:امما؟اللزومائدالبعثمنكرىيلزممنهماواحدوكك))

يحيطبعانفسهاالأرضخلقيكونأنثينبى،الحيواناتاحدالالسارر*!!

اللهكانفاذا.ومعادامبتداالانسانحلقمنأكبرالسمواتكسىلنهكا

خلتىعلىيقدرانفأولى،بخلقهمايىولموالأرضالسمواتخلقلمحد

.ومعادامبتدأالانسان

انجازفاذا،الابتداءفىما61منهاليسالاعادةفلأن:الآخرواما

،الروعفيهنفخثم،راخ!لاكصلصالاجعلهثم،معنونحمامن؟دميخلق

الأمواتيجعلانيجوزلافلم،وأعصاباوعروقاوعظاماودمالحماهجعله

أولا.؟دمخلقكمابشراخرى1مرةمنهمه!لخيثم،تراباولدهومنمنه

جلالهجلبالمبارىاعترفمنعلىالحجتينهاتينأنالحليمىويرى

جلالهجلالبارىيجحدان(الزناخة)بهبلغتمنوأما،الخلقوابتدائه

.(2)أولااثباتهفىيكلمفافما

منفيهاماالى(3)العلماءنظرالكريمةالآياتهذهلفتتوقد

.8؟-78يس(1)

الثانى-الدليلفى-يعلقالحليمىأنويلاحظ347صالمنهاج(2)

.(مرةاولانشاهاالذىيحيهاتل):هىفقطواحدة؟يةعلى

(r)الدكتوربتحقيق(الرسائل)الفيلسوفالكندىتعليقانظر

فىألادراكوسائلحولتأملات):كتابنافىنقلناهوقد(ريدةابو

.(القر؟ت
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معلقاالطحاويةنتاري!ول،البراثعسوححة،ا!دلةوض!معايجاز

عليها:

يأتىأن،البياتعلىوأقدرمم(وأفصحهم،البشرأعبمرامفلو))

فى-الألفاظهذهتشابهبحأدفاظ،بمثلهاأو،الحجتهدهمنبأحسن

؟قدرلما،البرهانوصحة،ألأدلةووخحوحالايجار

جوابا،اقتض!،ملحدأوردهبسؤالىالحجةهذهافتتح-سبحانهفانه

وازال،الحجهَوأقمام،بمالجوابوفىما:(ه!لخونمم!):قولهفىفكان

الشبهة.

قل):قال،تقريرهاوزيادة،الحجةتأكيدسبحانهالملهأرادولما

وبمالنشأة،الاعاد!علىبالأبداءفاحتج،(مرةأولأنشأهاالذىيحييها

قدرمنانضرورياعلمايعلمعاقلكلاذ؟الآخرىالنفعأةعلىالأولى

عنلكان،الثانيةعنعاجزاكانلووأنه،هذهعلىقدر،هذهعلى

واعجز.أعجزالأولى

بتفاصيلوعلمه،المخلوقعلىالخالققدرةيستلزمالظثكانولما

بت!اصيلعليمفهو.(محليمخلقبكلوهو):!فزءذلكأتبع،خلقه

كاتفاذا.الثانىفكذلك،وصورته،وصواد؟،وجزئياتهالأولالخلق

؟؟رميموهىالعظاميحيىأنعليهيتعذركيف،الدرةكامل،العلمتام

عنجوابايتضمن،ظاهروبرهان،قاهرةبحجةالأمرأكدثم

باردةطبيعتهاعادت،رميماصارتاذاالعظام:يقول-؟خرملحدسؤال

بعا-ر!بةحارةطبيعةوح!ملهامادتهاتكونأنلابدوالحياة،يابسة

لكمجعلالذى):ف!ال،معاوالجوابالدليلففيه؟البعثأمرعلىيدل

هذأباخراجسبحانهفأخبر.(توقدوتمنهانتمفاذاناراالذخضرالشجرمن

الممتلىءالأخضرالشجرمن،واليبومةالحرارةغاي!فىموالذى،العنمر

تالمخلوقموادلهوتنقاد،صدهمنال!ث!ءيخرجفالذى.والبرودةبالرطوبة

ودفعه،الملحدانكرهمايفعلالذىهو،عليهتستعم!ولا،اهر!انعو

رميم.ومىالعظاماحياءمن
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الأيسرعلى،ال:عضماالأجلالش!ءمنالدلالةبأخدهذاأكدض

علىفهو،الجليلالمعظيمعلىقدرمنأنيعلمعاقلكلفان،الأحغر

حملعلىفهو،قنطارحملعلىقدرلهمن.وأقدرأقدربكثيردونهصا

بقادروالأرضالسمواتخلقالذىاوليس):فقال،اقتداراأشدارقية

على-واللأرضالسمواتنجدع1الذىأتفاحبر(مثنهميخلقانعلى

!قهما،وعجيب،رسحتيماأجسامالماوكبر،شأنهماوعظم،حلالت!

حالتهاالى!يردها،رميصصارتقدعظامايحيىأنعلىاقدر

فعلهليسأفهو،حر1بببنوليهذلكسبحانهأكدثم،....الأولى

يمكنهولا،والمشقةوالنصب،والكلفةتالَالابيفعلالدى،غيرهلهمنزلة

خلقهتفىيكفىبل،ومعينلة1منمعهل*لدبل،!اع!لابلال!تس!اا

هوفادْا،(قى،):للمكونوقولهارادتهبنفسويكونهيخل!هأنيريد

*!صج!.وأرادهشاءهكماكائن

فيتخنرت،!(؟)بيدهءى!ثمكلملكوتأنباخبارهالمحجةهذهختمثم

.(ترجعوناليه9)وقولهبفعلهفيه

ومو،الأمواتتعالىاللهاحياءمنيشاهدبماالاحتجاج-3

وتموت(وتثمرتنبتحيةتكونالأرض:احدهما؟اشياءثلاثةفىواقع

عليها،ينزلفبالماءحياتهاأما..هامدةخاشعذوتب!ىتنبتألاالىكتصير

والله.الزرعوتنبت-وتربوتتحرك-تهتزأنحياتهاوعلامة،ثتحيا

علىقدرفاذا،الحالينعلىللأوالمصرفللأمرينالفاعلحنوجلعز

اليهيعيدهاثمالحياةمعانىيسلبتأو،الانسانيميتأنيعجزهلمدلك

.كانكماويجعله

(2)(فماحياكمأمواتاكنةتم):بقولهخباد"علىاحتجاللهط91:والثانى

:وقالتنتشرونبضرامنهافجعلكم(والأرحامالأصلاب!نطفايعنى

منهل!!ف،فدمو!فخلقعلقةكانثم،يمنىمنىمننطفةيكالم*

..ث\-400صالارنؤزصاشعيببتحقيق،الطحاويةثمرع(1)

(Y)28ب!رة.
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.(؟)*الموتىيحيىأنعلىبقادرذلكاليس،والأنثىالذكروجيناله

انهثم،ميتةحارتقدالأبصلبمنالنطفةاخرجاذاانهفاعلمهم

فيه،الحياةويركب،منهاخلقمنفيخلق،حيةيجعلهاوجلعز

هذايميتأتعنيعجزلاهذاعلىيقدرفمن.المئئماهدةنيميتاحياءفهذا

حيا.يعيدهثم،الخلق

الصيخرجوالنوىالحبفالقاللهان):وجلعزقوله:والثالث

يتحر!انلاميتينكانا،ويبسا!جاذاوالنوىالحبفان(2)(الميتمن

وأخرج،تعالىالنّهفلقهماالمحيةالأرضأودعااذاانهماثم(ينمواتولا

.(3)غايتهيبلغأنالىويثمري!شاحياوالزرعالنخيلمنيشاهدمامنهما

موتفالنوم،واستيقاظهماوالحيوانالانسانبنو!الاستدلال-4

عمليةتتمفكما-التعبيرمدالناجازانأصغربعثوالاستيقاظ،أمعغر

الموتعمليةتتمكذلك،الاصتي!اظعمليةتتمثم،والحيوانللانساتالنوم

جرحتمماويعدمبالليليتوفاكمالذىوهو،،:تعالىفال،البعثثم

فى،مرجعكماليهفى،ممسمىاجلليقف!،فيهيبعثكمثم،بالنهار

.(4)،،تعملوتكنتمبماينبئكم

اولأرْيظيروبه،وحكمةمتىللخلقيصبحبهاذضرورةأنه-5

أعمالهكلعلىيجزلمانالانسانلأن.سدىيتركناولمعبثايخلقنالم

لعدأخرىدارفىيكونأنوجب،الدارهذهفىموتهقبلالحياةهذهفى

له!وشرع(مه!لكو،ونهاهمالناسأمرفقد،يعبثلااللولان..الموت

،يعملونكانوابماالناسل!جزفىاليهالمعادمنفلابد،سدىيخلقهملمفهو

يتركولم،عبثايخلقلمبأنهالانساناحساسوان..أجورهملهمويوفى

،مسئولوأنهومغزىمعنىلحياتهوأنقيمةلهبأنشعورانفسهفىيثمر،سدى

منالنظرقصارلعضصورهكماالوجودهذافىشاردةذرةليسفهو

الفلاسفة.

.04لقيامةا(؟)

.59الأنعام(2)

.350صالمنهاج(4)

(r)60الانعام.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-303-

.(1)"ترجعونلاالبباوانكمعمثاخلقناكمانماافخممبتم،،

.(2اaسدىيتركانالانسانايحسب"

علىال*يتينبهاتيندل،)قدسبحانهاللهانالحليمئالحاكمويرى

.(3)"فرتهفىجائزانهعلئبغيرصادلكما،حكمتهفىواجبالمعثرْا

أرزاقهم،فىكبيراتفاوتامت!اوتينالدنياهذهـالحياةفىيعيشونوالناس

ممدهم،وشقاوتهمسعادتهموفى،وأعمالهم،وسقمهموصحتهم،جالهم1

ومنهم،السليمالصحيحومنهم8!وصَهملاالمظلومومنهم،الغشوماطالمإ

مه!مو،المعدمالفقيرومنهم،الثرىالعنىمه!مو(السقيمالمريض

هذا؟خرالى،المسرءومنهمالمحسنومنهم،المذليلومنهم،العزدز

.والاختلافالتعاوت

ذلكلكارْر،يعاقبونأويثابونولا،يبعثونولايموتوررأنهمملو

تباركأدهقضىهناومن،والرحمة،للعدلمجانبا،للحكمةححالبا

امرفقد،محالةلاكائنانفهما،بهماوحكم،والجزاءثع!لال!ت!الى

:(4)عليهمالهي!سمأنوسلمعليهاللهصلىمحمدارسولهه!دأ

اكاخر:اليوماحداثتفاميل

القرأنفىذكرمابكليصدقأنعليه،اللآحرواليومبالدالمؤمن

له،تمهدأوخرالاَاليومفىتقعووقائعأحوالمنالمطهرةوالسنةالكريم

منها.ينقصولاعليهايزيدلا

ذكرتالتىوالكبرىالصغرىوعلاماتهاالساعةبأيثراطيؤمنأنعليه

وكذطُه،السثةفىوردمماالقبرفىيكونبمايؤمنوان،والسنةالقر؟نفى

.150المؤمنوت(1)

.36القيامة(2)

.\ب354صالمنهاج(3)

:وقارت330صالمؤنعقيدةوانظر،\!التغابنممورق(4)

ممابق:العميد،يتحدىالاسلام:خانالدينووحيد،مذكرات:مدكور.د

.الايمان:ياسينونعيم،الاصلاميةالعقاثد
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،طالصوا،تلميزااو،لصحفوا،لحسابوا،عةلشفاوا،لحثرا

..عليهاشتملتوماولملنيران،فيهاللمؤمنينأعدهـاللىوماوالجنات

جاءمابكلويصدقيعتقدأن،الاخرواليومبالتهيؤمنمنعلىوباختصار

واعلاماللهباعلاميلتزموأن،الآخراليومحوال1تفصيلاتمنالوحىبه

وعن؟بهاللهيكلفهلممانفصهولايكلف،بهوقفحيثفيق!،رصوله

موثوقةمصادرمنالتزوديمكنالشرعيةوادلتهاوت!اصيلهاالأحوالهذه

.(1)والعقيدةوالحديثالتفصيركتبأهمهاعديدة

و!ثرع،البارىوفتح،والظلامكثيرابنتفسير:انظرللتوسع(1)

للبيهقى،والنشورالبعثوكتاب،الحليمىمنهاج،مل!عمعلىالنووى

الطحاوية.ونرح،القيمابنوكتب،تيميةابنوفتاوى،للقرطبىوالتذكرة
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السالح!سالأصل

جالقعرالإيمان

http://www.al-maktabeh.com



https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-307-

بالمق!والايمان

حديثفىجاءكمماالعقيدة؟ركانهنالصادسالركنهوبالقدرالايمان

حقيقته-فى-لأنههائلعظيمصوالقدر.(1)الصلامعليهجبراس

الخالقالمربالمؤمايوحدأن:يعنىفالقدر؟دلهالتوحيداخلاصعلىيقوم

،امرهفيطى؟الوهيتهيوحدوان،رم!اوبالخلقلهفيقر،المريدالفاعل

فىتامةايجابية:رد!لابفالايماتوعلمهوعدلهبحكمتهواثقا،نهيهويجتنب

الرضيبهالمؤمنيورث؟وعلمهوعدلهاللهبحكمةكاملوتسليم،الحمل

وعقلا.وقلبانفصااطمانينة؟ا

القدرحقيقةفىيبحثمنباننذكرالحديثفىنسترسلأنوقبل

يساللاوأنه،يريدلمافعال:تعالىالهان:ذهنهفىيصتحضراتلجب

رحيم،غفوروانه،يظلملاعادلوانه،يعبثلاحكيموانه،يفعلعما

الخلقله،بيدهناصيتهم!،لهعبيدالكلوان،والآخرةلى9الألهوأت

جميعا.والحكممر9وا

3والقدربالقضاءالمقصودما

الشىءقدرت:يقال،القادرفعلعنمقدراحدضلممااسم:القدر)،

:يقالكما،ومقدرمقدور:افى،قدرفهو،والتشديدبالتخفيفوقدرته

:اىقبضفهو،الضىءوقبخمت،مهدوم:أى،هدمفهوالبناءحدمت

.مقبوض

منيكونبماسبحانهاللهعلمبتقدمالايمانهو:بالقدرفالايمان!

3الايمانعنوصلمعليهالدصلىالنبىجبريلصالعندما(1)

بالقدروتؤمن،رخَالاواليومورمملهوكتبهوملائكتهبالهمنتوًان):لهقال

عنمثلهالبخارىوروى،الخحلاببنعمرعنمصلمرواهونرهـ(خيره

،هريرةبى9
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مق،ت!ديرعنجميعهاوصدور،المخلولحاتمنوغيرما،الخلقبا!مكأ

.(1)ونترهاخيرهالهاوخلق

:فمعناه،(آ)،(بقدرخلقناهء!ثكلأنا"!:وجلعراللهقولوأما

بهعلمناكاناذ،نخلقهانقبلقدرناهممابحصبحلقناهء!ثكلانا

معطكائنهوماوبينا،الكتابأمفىعلمناهماه!مثبتناْى4رتسال!ا

الوقتوفى8فرناهالذىذلكبحسبكان،كانفاذا.يكونأنقمل

.(3)قدرناهالذف

ف؟رو!واحدبمعنى(والقدرالقضاء)أنالعلماءاكثررأىوقد

المستقبل.فىاخخلوقاتعليهتكونبمااللهعلمرد!لاأنلعغمهم

.(4)وارادتهعلمهحسبالأشياءتعالىاللهايجاد:ءاض!لاو

هو)،:فقال،واحداتعري!ا(سابقسيدالشيخ)عرفهماوقد

والصنر،العامةوالقوانين،الوجودلهذااللهوضهالذىالمحكمالمظاهـا

.(5)،(بمسبباتهاا!سباببهاربطالمتى

ححهناومن:فيقول،وأحدبمعنىالجزائرىالشيخويذكرهما

اراتمابكلالازلىتعالىالهعلم:بأنهماوالقضاءالقدرنعرفانلنا

الخلق،ذلكوتقديروالأشياء،وارئيحداث،والخلائق،العوالممنايجاده

هو،كما(المبينوالامام،المحفوظاللوحهوالذىالذكرفىوكتابته

ومكانه،،وزمانه،رصفته،وكيفيته،كميتهفىبوجودهيقغىحين

،ابافخنذلك!خشىءيختأخرلابحيث،ونتاثجه،ومقدماته،اسبابه9

8ص،والهدايةالاعتقاد:البيهقى(1) r.

.79النصاء(2)

.؟ب328صالمنهاجفىالحليمى(3)

يممْطالذىاللهحكمهو:القضاءانعربىبنالدينمحيىيرى(4)

تنتقل1ثارهنمعين!ثىءوجودعلىيترتبمافهو:القدراماالاشياءفى

انظر،؟؟2ص3بالمكيةالفتوحات،(خرىاشياءالىاوثىءالىمنه

بعدها.وما315صوالمصبباتالأسبابعنرممالتنا

.95صالاسلاميةالعقائد(5)
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،نقصانأوبزيادةكميتهفىيتبدقولا،زمانمنلهحددعمايتقدمولا

وذلك:،الأحوالصابحال،صفةولا،هيئةفىيتغير!و

يكنلموما،يكونوماكانماعلمالذىتعالىاللهعلملصعة:اولا

،ء!ث!يحدهالاالتىوجلعز،قدرتهوعظيم،يكونكانكيف،كانلو

يكن.لميخضألموما،كانشاءمما،ء!شيعجزهاولا

أجزاءكليحكمالذىالسننبقانونكلهالوجودتعالىلربطه:وثانيا

اللذانرد!لاوال!ضاءهماهذان،صواءحدعلىوسفليةعلويةالكون

شكلفىيتجليانهمااذ،معاندجاهلاو،جاحدمكابرالاينكرهما*ل

والحلك،النورالىكل!لامنالوجودهذافىكائنكلتشملصابتةكوانين

بقلوبولنستمع(1)الجمادالىالنباتومن،الحيوانالىالانسانوعن

:يقولوهوالعليمالخلاقالىواعية

منكلابنيالاانفسكمنيولا،الارضنيمصييةمناصابما،،

.(2)،،يسيرالهعلىذلكاتنبرأهاانفبل

كلمنفيهاوانبتنا،روال!فيهاوالقينا،مددناهاوالأرض!!

!ثيءمنان9،برازقينلهلستم!ومنمعايشفيهاوجعلنا،موزوننئىء

خلقناهلك!مثكلانا،،(3)،،معلومبقدرالاننزلهوما،خزائنهدلندناالا

قدرااللهامروكان،،(51،،تقديراف!درهء!تنكلوخلق،،(4)،(بقدر

.(7)،،فهدىقدروالذى)،(6)،،مقدورا

الخلائقمقاديرربكمكتب":!اقاوسلمعليهه!لاصلىه!لارسولوعن

عرشهوكان،صنةألفبخمسين(والأرضالسمواتيخلقأنقبلكلها

.(8)((الماءعلى

.،33-432ص،المؤمنعهتيدة/ال!صاثهـفى(1)

(r)83ابلأهـسا(6).33بلحدا.

.3الأع!ى(7).31-19الحجر(21

مسلم.رواه(081ث9الف!(4)
.2الرقان(5)
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مريض،وهو،الصامتبىعبادةأبيهعلىدحررإلولباررويروى

ول!،الايمانطعمتجدلنانك:فقال،واجتهداوصنىابتيا:لهكقا!

اررلىكيف:قنت،ومثرهخيره؟بالقدرتؤمنحتىالايمانحقيقةتملع

أصبكماوات،ليجبكيكنلماخطأكماانتعلم:قال؟وثرهخيرهأعلم

أول)،:يقولوسلمعليهاللهصلىاللهرسولسمعت،ليخطئكيكنء

أكتب:قال؟أكتبوما؟قال،اكتب:لهفقال،مل!لااللهحلفىءثر

.(1)(1ال!يامةيومالىكائنهوبماالساعةتكفجرق،القثر

:وسهوحقيقتهالقدرعنوالتنقيرالتعمقعنالنهى

وأصلصالعةجدةأركانص!4رالايمانأنيعت!درْرأالمؤمىْعلى

علمنا2فما،الوحىعنحلرهنتل!ى،غيبىأمرنه1و،الأيمانآصول

بهالعلميلزمناالذىهو،القدرأمرمن(والمسنةال!رأن)الوحىعن

وأ،الوحىبهايردلمتفاحميلفىبحثدون،فيهوالاعتقادوالتصديق

مناخبرناتعالىالهانولنعلم،ولَقصيرتفريطأو،وافتئاتتزيد

قدروعلى،ناحيةمنامرناصلأحعليهيتوقفماقدرعلىالغدِبأمور

.اخرىناحيةصبهوالا!طةادراكهاستطاعتنا

(وتوحيدهباللهالايمانعلىمبنىئالقدرالايمانان:يقالوبالجملة

لأمرهـواجتنباستجاب،العلياوص!اتهالحسنىوب،سمالًهبالكه؟مىْفمن

والتنقيرالغلوعنهنهىومما،بالقدرالايمانبهالانسانأمرومما،نهيه

وحقيقته.وكنهه!صرهعنالبحثفىوالتعمق

وخرج،(2)،،فامسكواالقدرذكراذا،!:وسلمعليهاللهصلىقال

:قال،رد!لافىيتكلمونوالناسيومذاتوسلمعليهاللهصلىاللهصلهمول

مالكملهمْفقال:قال،الغضبمنالرمانحبوجههفىتفقألهكأنما

.(3)"ق!لكمكانمنهلكلهذا؟ل!عضبعضهاللهكتا!ت!بون

واحمث.والترمدىداودابورواه(1)

.ن!محباسنادالطبراسرواه(2)

ماجه.وابناحمدرواه(3)
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3القدرفىمذهبناعنصألصائلافات:الآجرىالحسمينبنمحمدويذكر

التنقيرنيمل!صللابيحسنلاانهونعلمه،للسائلننصحانا:ذلكفىفالجواب

الايماتبل،وجلعزالهصرمنصالقدر"ن،القدرعنوالبحث

ثم،بهيؤمنواأنالعبادعلىواجب:ثراوخيرمنالمقاديربهجرتبما

،العبادعلىالجاريةه!لابمقاديرفيكذبالقدرعنيبحثن1العبديامنلا

.(1)الحقطريقعنفيضل

لم،خلقهفىتعالىاللىصرالفرأصل"انالطحاوىالامامويرى

ذلل!فىؤالنظروالتعمق.مرسلنبىَولا،مقربملكذلكعلىيطلع

الحذركلفالحذر،الطغيارْرودرجة،الحرمانوسلم،الخذلانذريعة

انامه،عنالقدرعمىتعالىاللىفان،ووسوممةوفكرانظرا،كألكمن

كايس!لونوهميفعلصالا!ميلالا:تعالىقالكما،مرامهعنونهاهم

منكانالكتابحكمردومن،المكتابحكمردفقد؟فعللم:سالفمن

تعالى،اللهاولياءمنقلبهحنورهومنمنهيحتاجماجملةفهذا.الكافرين

،موجودالخلقفىعلم؟علمانالعلم!رن،العلمفىالراسخيندرجةومى

المفقودالعلموادعاء،كفرالموجودالعلمفانكار،مفقودالخلقفىوعلم

العلمطلبوترك،الموجودالعلمب!بولالاالايمانيثب!رلا،كفر

.(2)ااالمفقود

:المسببات9با"سبابالقدرربط

.(3)الشرعيةالمسائلاعوصمنالقدرمسالةانفيرىرشدابناما

يظهر:فقال،السببيةمبداعلىاسسهالقدرلمسألةتصورارلهثدابنويقد!

،اضدادهى(شياءنكتسباتبهانقدرقوىلناخلقفوتعالىت!اركاللهأن

سخرهاالتىا!سباببمواتاةا،لأيتملاالأشياءلتلكالاكتابكاررلمالكن

.149صالشريعة:ىرحَالا!؟)

الدينناحروتعليقشرع،العقيدة:الطحاوىجعفرابو(3)

.34-32صالاسلامىالمكتب!1398صنة؟ط،الألبانى

محمودللدكتورالدينيةوفلسفتهرشدوابن،الادلةمناهج(3)

.170ص(والمسبباتالأسباب)عنللدكتوراهرصالتناوانظر،قاسه
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تتماليناالمنمكا*بةفعال81كانت،عنهاالعوافقوزوالخارجمنلناالله

جميعا.با"مرفي

ْبفعليايتم-أيضا-اليناالمنسوبةفالأفعال،كذلكدلككاتواذ

عنها:المعبروهى؟لهاخارجمنالتىالأفمعالموافقة-2و،ارادتنا-1

الله.بقدر

التىللأفعالمتممةليست،!رجمناللهسخرهاالتىالاسبابوهذه

المتقابلين.أحدنريدانفىالسببوهىبل؟ط!فعنهاعائقةأو،لمحعلهانروم

،ء!شبتصديقأو،ماتخيلعنلنايحدثشوقهىانماالارادةفان

الأمورعنلنايعرضضىءهوبل؟لاختارناهوليسالتصطيقوهذا

خاربخ.فاالتى

،اثتهيناه،خارجمنمشتهىأمرعليناورداذاأنه:ذلكمثال

أمرعليناطرااذاوكذلك،اليهفتحركنا،اختيارغيرمن،بالضرورة

هذاكانواذا.منهفهرشا،بالضورةكرهثاه،خارجمن،عنهمهروب

.(1)بهاومربوطة،خارجمنالتىبالأمورمحفوظةفارادتنا،هكذا

،لتى،الاختياهـهةأوالاراديةالأفعاتن1:رشدابنراىوخلاحة

ومعنى.الخارجيةالأسبابعلى-ضرورة-تتوقف،الانسانبهايقوم

وانما،تماماجبريةولا،تماهـااختياريهَليصتالانسانافعالأنهذا

ارادتنا،:علىتتوقفللأنها؟واحدن1فى،والاختيارالجبربينتجمعهى

.(')الخارجيةالأسبابوعلى

القضاءاصم:عليهيطلقماهو-الوليدأبىعند-الكونفىلهالنظام

العلم.لهذاوفقاايجادهااواختراعهاثهشياءبازلاللهعلمأى.والقدر

التىاعنى-والخارجةاكاخلةالأسبابفىالمحدودوالنظام)):يقول

الخطابة،كتابتلخيصوله،227صالأدلةمناهج:رشدابن(1)

المصرية.الهيئةنشر،سالمسليممحمد.دبتحقيق78ص

بعدها.وما974ص(المسببات9الأسبافي):لناانظر(')
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اللوحوهو،عبادهعلىاللهكتبهالذىوالقدرالقضاءهو-تخلد

.(؟)"المحفوظ

وحلهرفمدابنبمناقضةرضيقدالباحثينمنكثيراانيلاحظومما

ه!رد-نتصورانونستطيع)آ:(3)المعا!رينمنواحديقول،مذا

بحيثالمخلوقاتفىسبحانهأدلهاودعهاالتىالأسبابهورد!لاان-تصور

والتى،تلازمهاالتىمصبباتهاعنهمالنتج،غاياتهاالىاللاسبابجرتلو

.((بدا1تتخ!فلا

:القدردرجات

تتضمندرجةكل،درجتينعلىبالقدرالايمات:(3)تيميةابنل!قول

شيئين:

انخلتن"ماعلمتعالمىاللهبأتالايمات:الأولى:ا"ولىفالدرجة

اخوالهمجميعوعلم-زلا1نجههوصوفهوالذىالمقديمبعلمه-عاملون

المحفوظالل!حفىالهكتبثم،لاجَالاووا"رزاقوالمعام!الطاعاتمن

الخلق.مقادير

وتضيلا،جملةمواضعفىنوَحيصبحانهلعلمهالتابعالتقديروهذا

الروحنفخقبلالجنينجصدخلقواذا،شاءماالمحفوظاللوعفىكتبفقد

وعمله،،واجله،رزقكتب:كلماتبأربعفيؤمر،علكااليهبعث،فيه

ومنكرهـ،قديماالقدريةغلاةينكرهكانقدالقدرفهذا..،صعيدأووشقى

قليل.اليو3

.288صالأدلةمتاهج(1)

دارط،50صوالقدرالقظء،الخطيبالكرلمعبدا"ممتاذ(2)

فى(الغزالىمحمد)والضيخ(الجزائرىبكرابو)وانظر،المعرفة

أيضا،"المصلمعقيدةلافى(الشعراوىالشيخ)و،"المصلمعقيدة"

(التصوف)فىجعفركعالوالدكتور(عربىابن)فىقاسممحمودوالدكتور

ذلك.وغير

.؟50-؟48ص؟بالفتاوى(3)
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وهو،الشاملةوقدرته،اننافذةاللهمشيئةفهو:الثانيةالدرجةوأما

السمواتفىماوانه،يكنلميضألموما،كاناللهث!اءمابأنالايمان

ملكةفىيكونولا،سبحانهافهبمشيئةالاسكونولاحركةمنوالأرض

الموجوداتمنقديرثيءكلعلىوتعالىسبحانهوانه،يريدماالا

.رالمعدومات

عنونهاهم،رصلهوطاعة،بطاعقهالعبادأمرد!ف،ذلكومع

عىويرضى،والمقسطينوالمحسنين،المتقينيحبسبحانهوهو،مععهميته

القومعنيرضىولا،إلكافرينيحبولا،الصالمحاتوعملوا(منواالذين

.الفصاديحبولا،انكفرلعبادهيرض!ولا،بال!حشاءيامرولا،الفاستي

المؤمنهووالعبد،افعالهمخالقوالله4حقيقةفاعلونوالحباد

أعمالهم،علىقدرةوللعباد،والمصائموالمصلى،والحاجروالمبر،والكافر

تعالى:قالكما،وارادتهمقدرتهموخالق،خالقهماله،ارادةولهم

."..العالمينرباللىيشاءانالاتشاؤنوما،يستقيمانمنعشاءلمنلا

سماهمالذين،القدريةعامةا!بيكذب،القدرمنالدرجةوهذه

أهلمنقومفيهاويغلو،الأمههذهمجوسوسلمعليهاللهصلىالنبى

الهأفعالعنويخرجون،واختياضهقدرتهالعبدسلبواحتىالاثبات

.(1)"ومصالحهاحكمها(واحكامه

الغزالى:حامدابوويذكر

والاختيارالمختاروخلق،جميعاوالمقدورالقدرةخلققداللهان*

للربفخلقالحركةوأما،للربخلقللعبدفومهمفالفرةفأما،جممعا

انزلتعالىاللىانظنمنانواعلم:ويقول.لهوكسبللعبدوصف

،مختارقادرلغير،وتوعدووعد،ونهىوامر،الرسلوأرسل،الكتب

،(2)(1علاجالىيحتاجالمزاجمختلفهو

.الفتاوىمجموع(؟)

.273صالرص!ئل،120ص1بالدينعلوماحياء(2)
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فىعلمهسبققداللهأنيعلمإنالعبدعلى":اتويذكرلحلطحاوى

ناقض،فيهليس،مبرمامحكمماتقديراذلكفقدر،خلقهمنكائنكل

9تم!ماوفىخلقهمنزائدولاناقصولا،مغيرولامزيلولا،معقبولا

بتوحيطوالاعتراف،المعرفةو(صوت،الايطتعقدمنوذلك،وارضه

فقدره!!ثلكلوخلق،):كتابهفىتعالىقالكعا،وربوبيتهلهَعا!ىاله

.(2)*مقدوراقدرااللهامروكات"،(؟)"تقديرا

فيهللنظرواحضر(خصيما-القدرفى-تعالىدلىصارلمنفويل

بماوعا!،كتيمامراالغيبفحص!-بوهمه-المتمسلمقد،سقيماقلبا

.(3)"اثيماافاكافيهقال

(!!.ة:تائلا،القدر!رايهفيذكرالآجرىأما

،ليةخبقوط!.عز!اانى:نقولاتالقدرفىمذهبنااتاعلموا!

-!هفةمهتميعزته،.انه"همه1شمو8اهلامئهما8واحدولكل،الناروخلق

كلظهر.منواممتخج،انصلامعليه؟دمخلقلم،اجمعينوالناصالجنة

وفرلهقالجنة!فريق:فريقينجعلهمثم،القيامةيومالىخالقهاهوذرية

1نهعلغوقد،السلامعليهلادمبالسجودوأمره،ابليسوخلق.السعيرفى

العلملىسبقتقدالتىةوق!ضملامنعليهجرىقدالذىللمفوريسجدلا

يريد،ماخلقهفىيفعل،حكمهفىالكريمدلهمعارضولا.وجلعزاللىمن

.وقدرهقضاؤهرلهنامنعدلا

الجنةاسكنهما،خلقهمالهرض،السلامعليهماوحواء؟دموخلق

يقربانها،لاواحدةشجرةعنونهاهما،شاءامارغدامنهايأكلاأنوأمرهما

وتعالىتباركفهو.الشجرةمنبأكلهماسيعصيانهانهمامقدورهجرىوقد

يأكلانانهماعليهماقدرقدعلمهمنالباطنوفى،ينهاهماالظاهرفى

منبدلههايكنلم،"يسالونوهميفعلعمايساللا":منها

.2لفرقاتا(1)

.38الاحزاب(2)

.34-33صالطحاويةالعقيدة(3)
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خلقا،للأرضكانااد(الجنةمنلخروجهماوصبباللمعصيةسببا؟(كلهما

يكوتاتيجوزلا،علمهفىممابقذلككل،المعصيةبعدلهماسيغفررانه

قبلعلمابهحاط1و،بمتدورهجرىوقدالاخلقهجميعفىيحدثمثى.ء

.مميكوتانه،كونه

تا!بل،وصعيداشقيافجعلهم،شاءلماشاءكماالخلقخلق

وارزاقهم،؟جالهموكتب(أم!اتهمبطونفىوهم،الدنياالىيخرجهم

كتبفيماىع!عيانسانوكلةالدنياالىخرجهم1ثم،اعمالهموكقب

وعليه.،له

فبلغوا،لخلقهبالبلاغهم0وا،وحيهعليهموانزل،رسلهبعثثم

؟من،يؤمنأناللىمقدورفىجرىفمن،قومهمونصحوا،ربهمرسالات

خلقع،الذىهو!تتعالىقال.كفر،يكثرأتم!دورهفىجرىومن

.،بصيرتعملونبماواله،مؤمنومنكمكافرفمنكم

ومقت.والاصلاغ!للايمانصدرهفمثرح،عبادهمنأرادمنأحب

يهتدوافلن،ابصارهموعلىسمعهموعلى،قلوبهمعلىفختم،2خرلهن

.،يفعلعمايساللا)و*يشاءمنويهدىيشاءمنيضل*،ابدا

ذكرهجل،لهمظالمغير،يربدماخلقهفىيفعل،لهكلهمالخلق

واما.بملكلهليصماياخذمنيظلمانما،الظلمالىربناينم!بانعن

تحتومابينهماوماضر"اوالسماواتفىمافله،وجلعز،رينا

لملطاعةاحب،أممماؤهؤتقدصت(ذكرهجل،والاخرةالدنياوله،الثرى

لهم.بتوفيقهاطاعهممنفجرت،بهاواصر،عبادههن

بهالهمرولالهامنهمحبةغيرمنكونهاواراد،المعاصىعنونهى

يحجرىأنوعزربناوجل،يحبهااوبالفحشاءيأمرأن،وجلعزالهقعالى

كونه.قبلعلمهبهيحطلملهثىءأو،يجرىأنيردلمماملكهفى

قبل،يخلقهمانوبعد،يخقهمانقبلعاملونالخلقماعلمقد

المحفوظآللوحفى،وجلعزبأموهالقلمجرىقد،وقدراقضاءيعلصواان
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ويظب،عبيدهمنبطاعته،عملمنعلىيثنى.فجوزاوبرمنيكوتبما

،سْ.خفطتوفيقهولولا.العظيمالجزاءعليهويعدهم،العبادالىالععل

وا*يشا!منيؤتيه*افضلذنك":الجزاءمنهبهاستوجبواماعملواما

العملعلىوتوعدهم،نجمعصيتهعملواقوماذموكذا.،،العضيمالفضلدو

منيضل،عليهمجرىبمقدوروذلك،عملوابمااليهمالعملوأضافبها

صألىالذىالقدرفىمذهبناحهمذا:ىرجَالاقال...يشاءمنويهدىيشاء

قلتآفيماالحجةما:قال،نق.السائلعنه

وسلم،عليهاللهصلىرسولهوسنة،وجلعزالهكتاب:لهقيل

ائمةوقول،باحساتلهموالتابعين،عنهماللىرضىاصحابهوسنة

.(1)المسلمين

:ا،قدارامامالانسانموقف

ولوحهوكتابهبرمشيئتهعلمهأىاللهقدر:الأول،أ!رانهنالك

1نى01اجمالابهيؤمنأنالمزعنعلىويجب،المبينوامامهالمحفوظ

فيه.البحثولا،ذلكعلمالمؤمنيكلفولامقدوراقدرادثهن1يؤضا

،محظوراتعنونهاهمبأوامرالناسامرقدالهفان:الثانىرم!او

تفاصيلهنعرفلاقدرَادهان...مستيقناعلمايعلموهانيملكونماوهذا

الاستجابةونملك،معرفتهانهلك،ونواهىاوامردلىوات.بذلكنكلفولم

هذه..نطيعلاأوبهانطيعالتىوالارادةبالاختياراللىوزودنالها

المسألة.خلاصة

:الظلالفىقطبمميدالأستاذيقول

انيملكونماوهذا،محظوراتعنونهاهم،باوامر9مرهماللهان

اليه.لهموصيلةلاغيبفهىالهمشيئةفأها...مصتيقناعلطلهعلموه

هات...،عليهيحيلونفكيف،يقينايعهموهلمواذا؟يعلمونهفكيف

.152-015صألملشريعةا:!360سنةالمتؤقىالاجرى(1ْ)
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القطعيةالمعلوماتهذهيتركونف!هاذا،قطعياعلمامعلومةونواهىاواهر

يعلمونه.لاوادفىوالخرصالحدصوراءلميمضوا

يعلموااتالناسيكلفلمالهان..القضيةهذهفىالقولفصلهوهذا

تا؟يكلفهمانما.حصبهعلىأنفصهميكيفواحتى،وقدرهمخميثتهغيب

يحاولونحينوهم...حعمبهاعلىانفسهمليكيفواونواهيهاوامرهيعلموا

وهذا...للاصلامصدورهمىث!يو،اليهيهديهمانهصبحانهالهي!ررهذا

واضحة،يسيرة،العملىواقعهافىعندئذتبدوالتى،القضيةفىحصبهم

وتحكماته.الجدلذلكغموضهنبريئة

بطبيعة،ابتداء؟دمبنىيخلقانعلى-شاءلو-قادراللهان

قلوبهم،فىبالهدىيقذفاو،الهدىعلىيقهرهماو،الهدىالاتعرفلا

بنىيبتلىأنشاء،!هذاغيرشاءصبحانهولكنه،..قهربلافيهتدوا

الىمنهميتجهمنليعين،الضلالاوالهدىالىالاتجاهعلىبالقدرة2دم

..عميانهوفىغيهفىالضررالهىمنهميتجهمنوليمد،الهدىعلىالهدى

....ضاءبمامنتهوجرت

ونواهاوامرتحدده،عملياواقعاليحققالدينهذاجاءفلقد:ولهعد

العقليرتادها،متاهةفىدخولالغيبيةالمشيئةالىفالاحالة،واخحة

الايجابىالعملفىينفقأنينبغىالذىللجهدومضيعة،دليلبغير

الواقعى.

،البشرىالادراكيدركهاصورةأيسرفىمصوغة،واضحةوالقضية

وعلى،الاسلاصالحصعلىغريبةفهى،والمجادلةفيهاالمعاظلةاما

(1)لاهوتاىو1فلسفةأيةفىفيهاالجدلينتهولم..،الاسلامىالمنهج

،1،3-1؟1ص(ةين؟رقلاالفلسفة):العقادالاسناذكتابراجع(؟)

،عمير؟الرحمنعبد.دتحقيق،(العبادأفعالخلق)البخارىالاهام

خي!خللالمصلموعقيد؟،الطحاويةالعقيدة!ثى،السعوديةالمعارفدار

الاسلاصالتراتمكتبة،لشعراوىللشيخ(المصلممعقيدة)و،الغزالىمحمد

،278صاليمانىالمرتض!لابن(الخلقعلىالحقايثار)،32-7ص
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.(1)طبيعثهاينابلابول!مأبالقضيةيتناولجدللانه،مرلهحةنتيجةالمى

:مل!عملاعلىالقدرعقيدةأثر

فات،بهاالمؤمنيننفوسفىالعظيمةالايجابية؟ثارهاالقدرلعقيدة

لمبضىءينفعوكن1علىاجتمعتلوا*مةانيؤمن،بالقدريؤمنالذى

لمبمثىءيضروكانعلىاجتمعواوان.لكالهكتبهقدء!شبالاينفعوك

.*الصحفوجفت،الاقلامرفعت،عليكالهكتبهقدب!ث!ءالايضروك

ليخطئك*يكنلماصابكوما،ليصبكيكنلماخطاكما*باتخما!لوً

وحدههوالانصاكهذا،وإجلهارزقهاتستوفىحتىنفستموتلنوأنه

للعيوديةويتخلص،للعبادالصاقةالهابطةالعبوديةمنيتحررالذى

الخلقبيده..ثىءكلمقاليدبيدهالذى،العبادلربالمتساميةالصاعدة

وا"مر.

والخوروالجبنالخوفقلوبهممنوتنزع،المؤمنينتحررالعقيدةهذه

نظيرلاثصجاعةفيهموتغرص،نفوسمفىالسكينةتسكبوهى،والتثاقل

ضبيه.ولالها

مصيبةاصابهاذامأمورفهوراضياالمؤمنيجعلبالقدروالايمان

وماالهقدرويقول،يفيدلابتقديرولايتحسرالقدرالىينظرانمقدرة

يقع،لممافيقدر،كذالكانكذافعلتأنىلو:يقولولا،فعلشاء

يفيد،لاوحزناالنفصحسرةيورثذلكفات،وقعكإدالوانيتمنى

:امراتا"مورارر:بعضهمقالكما،ينفعهالذىهوللقدروالتسليم

عنه.تعجزفلاحيلةفيهمر01

9طرضارثميدمحمدللضيخ(المحمدىالوص)و،العلميةالكتبدار

الماترلدىالصنةاهلامام:المغربىعلىالدكتور،ىمال!مالاالمكتب

والعقاثدالفرق:الحميدعبدعرفانالدكتور،وهبةنثر344-336ص

f-25؟ص،إلام!لامية YYAعلمكتبولتراجع.ةلا!مرلامؤممصةط

عليهم.والردودم!لا

.؟227صAبالظلاك:قطب!يد(1)
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.(1)منهتجزعفلافيهحيلةلاوامر.

المصاثب،عندالرلهوبيةوتوحيدالقدربث!هودمأمورالانصانانوكما

فعلهاقبلفيشهد،الطاعاتفعلمنعليهالهينعمعندمابذلكمأمورفهو

اللهاعانةطلبفيهاالتىبا"دعيةويدعو،لهاللهاعانةالىوفقرهحاجته

العبدافتقارتتغممنكثيرةادعيةوهناك....،الطاعاتفعلعلىله

باله،واممتعانةافتقارفهذا،الصالحوالعملالايمانيعطيهانفىالهالى

ربهانعام!شهد،الدعاءبغيرأوبالدعاءحصلفاذا.المطلوبحصولقبل

واحسانه،بفضلهحصلهذاوأن،دلهوالعبوديةالضكرمقامفىوكان،فيه

ودعوىوالكبرالعجبمنبذئافيتخلص...وقوتهالعبدبحوللا

.(2)والغنىالقوة

منها؟القيمةعظيمةالمؤمنيننفوسفىالعقيدةهذه؟ثارانوالحق

الخوفمنوالتحرروالاقدامعةالشبمع،والسكينةوالتسليموالرضىالصبر

ووافرومعونتهو؟لائهنعمهلىت!لىاللهرؤيةومنها.صبحانهاللهلغيروالعبودية

فالايمان.الخ00(3)والعجبالكبرمضاعرعنالتخلىمع،ويرهكرمه

اللىعلىوالتوكلسباب9باوالاخذ،والعملللايجابيةقوىحافزبالقدر

.والقعودوالخمولالتواكلعنالتجافىمع،أصباباالاسبابمصبب

بما،المعام!منقدرماويدفع،اللىسبيلفىيجاهدبأنمأمورفالعبد))

دلهالمأموربالمقدور،المحظورللمقدورمنازعفهو،الطاعةمنقدر

منالرسل،والاخرينالأولينببعثالذىاللهدينهووهذا.تعالى

.(،)(1عليهمالهمعلوات

الصنة.أنصارطبعة27صبالقدرالاحتجاج:تيميةابن(؟)

العقيد!!jtمبحثوانظر،45-42صبالقدرالاحتجاج(2)

.الكتابهذامنوالمجتمعالنف!ن

وله(8والحياالايمان)،القرضاوىيوم!فللدكتور:انظر(3)

؟66-؟56ص(الايمان)ياميننعيموللدكتور(الصبر)عنالقيمةدرام!ته

.12صبالقدرالاحتجاج(،)
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ختاميةكلمة

ومعد:

اصولعنالبحوثهذهكتابةالئوفقنىانتعالىاللهاحمدفانى

.سنواتمنسامنياتىاعزهذهكانتفقد،الستةالايمات

خلافاتعنكليةوتجافيت،الحكيمالقرأننهجفيهانهجتوقد

المتجادلين.ماتوخصي،المتكلمين

1ياتنيوالنظر،العقائداصولتقريربينالربطعلىا!حرصت

:الكون-وا"نفصالافاق!اللهيات1و(العقائدمصدر):القر1تفىالله

.(الاممانيةالعقائدهذهعلىدلة91مصدر)

؟+اصلكلعنالحديثعند،العقائدهذهمقتغ!بابرازوعنيت

الدين.اصولاصفهو:تعالىاللهتوحيدعنالحديثعندخصوصا

موضومن!و؟الايماننواقضالىمجملةعجلىاشاراتانرتوقد

ناارجو،وتفصيلبسطالىبحاجةفهو،وخطيردقيقالايماننواقض

تعالى.اللهف!اءانبرامطقائمابحثالهافرد

ينظرةمستوعبةدراسةالىبحاجةفروعهأو،الايمانشعب.وكذلك

شعب!المنهاج*:كتابمثل،اللهرحمهمعلماؤناكتبهماالىفيها

وغيرهم.،،الايمانشعب*3والبيهقى،،الايعات

،هذا

ويرزلهنى،يعيننىوان،ذلكلانجازيوفقنىانتعالىاللهوارجو

اقي.بماوينفع،الاخلاص

.2خراواولاللهوالحمد

(لايمانا-2؟م)
http://www.al-maktabeh.com
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والمراجعالمصادر

العربية:باللغة:

فىوسلمعليهاللهصلىمحمد:(سابقافيلبس)أحمدخليلابراهيم

العرلى.الموعىمكتتوالانجيلالتوراة

الألبانىالدين0ناصرمحمدتحقيقالايمان:(بكرأبو)شيبة(بىابن

بالكويت.الأرقمدارنشر

.الأرنؤوطسْعيبتحقيقالطحاويةةدي!علالهثرح:الدصشقىالعزأبىابن

.العلومبدارماجستيررسالةالحسنىاللهاسماءشرع:الصوفىبرجانابن

التحقيقعلىالمجموعاساريخا:(سعيدالبطريرك)البطريقابن

والتصديق.

تحقيقوالديانةالسنة(هلأصولعلىوالانابةالشرح:العكبرىبطةابن

الفيصليةم1984سنة،مصطفىنعسانرضا.د
بمكة.

انجا

انجا

انجا

ابن

ابن

ابن

افي

افي

ابن

ائسنة.انصارطبعةبالقدرالاحتجالج:تيمية

علوممؤسسةنشرالجليندالسيدمحعد.دتحقيقالتوحيد:تيمية

.القرأت

المطبعةنشرةالمسيحدينبدللمنالصحيحالجواب:تيمية
بمصر.المدنية

جمعالبلاتينشذراتمجموعضمنرسالة"والسيئةالحسنة:تيمية

الفقى.حامدالشيخ

لضررلحالمنقولصحيحموافقةاووالنقلالعقلتعارضدرء:تيمية

جامعةطسالمرشادمحعد.دتحقيقالمعقول

.بالرياضالامام

الهد.طبعةالمنطقيينعلىالرد:تيمية

.الاسلاصالمكتب-التدمريةالرسالة:تيمية

.(البانىندثرة)الاسلامىالمكتب-العبوديةرم!الة:تيمية

توزيعهراسخليلمحمدللأممتاذو!ثرحهاالواسطيةالعقيدة:تيعية

.المنورةبالمدينةالامملاميةالجامعة

.الرياضطبعة-الفتاوى:تيمية

مصر.طبعة-الفرقان:تيمية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الرسولبينهاقدوفروعهالدينأصولىأتالىالوصولمعارج:تيمية

بمصر.!؟387سنةالصلفيةطبع

.بولاقطالسنةمنهاج:تيمية

الجيلىدار،بمصرالمحمديةالسنةأنصارطالمنطقنقض:تيمية

.بلبنات

نشرالواحدعبدمصطفىتحقيقالمصطفىبأحوالالوفاء:الجوزى

.م؟966سنةبالقاهرةالحديثةالكتبدار

الصلفية.-البخارىصحيح!ثىعلىالبارىفتح:العسقلانىحجر

الندوهَ.دارنمثروالنحلهواءوافىالمللفىالفصل:الأندلمم!حزم

تعليق،الأولىالمنيريةالطبعةالربصفاتواثباتالتوحيد:خزيمة

*هراسخليلمحمد

المكتبنضرةمعناهاوتحقيقالاخلأصكلمة:الحنبلىرجب

.64ىالاسلام

نشرممالمسليممحمد.دتحقيقالخطابةكتابتلخيص:رشد

الم!رية.الهيئة

رسائلمجمعمن،الملةعقائدفىالأدلةمناهجعنالكشف:رشد

ا"نجلوطقاسممحمود.دتحقيق،رشدابن
.3طالمصرية

.بالرياضالمعارفمكتبةندثرالايماتأحول:(محمد)الوهابعبد

العلمية.الكتبدار-بيروت-القرَ؟نأحكام:(بكرابو)العرلى

بتحقيقللكتابالعامةالهيئة-المكيةالفتوحات:عربى

يحيى.عثمان.د

الحديث.مشكل:فورك

بمصالحلبىطالشيطانمصئًدمناللهفاناغاثة:مي!لا

.م1961م!نة

الامامجامعةطبع-العبادخيرهدىفىالمعادزاد:القيم

.سعودنجامحمد

والتعليل.والحكمةوالقدرالقضاءمسائلفىالعليلشفاء:القيم

نستعين-واياكنعبداياكمنازلبينالسالكين.مدارج:القيم

.بيروت

http://www.al-maktabeh.com



-324-

a

.

.

ء

.

.

.

.

.

.

.

.

.بيروت-الحديثمختلفتأويل:قتيبةابن

.بيروت-النبوةدلائل:قتيبةابن

بمصر.الشعبدارطالعظيمن1القرتفنمير:كثيرابن

.الايمان:مندهابن

الاسكند!لة.-الماركسيةمنالاصلامموقف:(علىمحمد.د)ريانابو

الرئاسةندثرةالنصرانيةفىمحاضرإت:(محمدالشيخ)زهرة(بو

.الرياضفىالعلميةللبحوثالعامة

.بيروت-النبوةدلائل:نعيمأبو

الفقىحامدمحمدقي!حتالشريعة:(الحسنبنمحمد)الآجرى

.بيروتالعلميةالكتبدارتصوير

.1948سنةالتأليفلجنةنشروالعلمالدين:(المشير)باشاعزتأحمد

-مخطوط.البشرسيدنبوة!النظرمسالك:الاسكندرانى

الطبع.تحت

-الحوتكمالتحقيقالدينفىالتبصير:!المظفرأبو)الاصفرايين

.بيروت

برسالةمسماةوهى(رسالةلأوالجماعةالسنةأهلاصول:الأشعرى

التقدمطالجلنيدالسيدمحمد.دتحقيقالثغراهل

.م1987سنةبمص

.والرسالاتالرسل:(سليعانعمر)الاثمقر

.م؟979سنةطالملائكةعالم:(سليمانعمر)ا"شقر

.بيروت-الدلاثل:(القاسمأبو)الأصفهانى

.بيروت-ن1القرغريبفىالمفردات:(الراغب)ىناه!صألا

والمعياريةالوضعيةبينالاجتماعىالبحثمنهج:(محمد)امزيان

.م1987سنةالعلومبدارماجستيررسالةوهو

.القاهرة-الدهريينعلىالرد:(الدينجمال)الأفغانى

كتابشىالمجيدفتح:(حصنبنالرحمنعبدالشيخ)الشيخ؟ل

.الرياض-التوحيد

والفلاممفلا.المتكلمينبينحوار:(حسام.د)ا!لولهمى

الدوحلا.طبعة-عطيةابنتفعمير:(عطيةابن)الاندلممى

.بيروتالكتبعالمتصوير،الكلامعلم!المواقف:(العضد)الايجى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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العلهية.البحوثدارطالإصلاميةالعقائدتبسيط:(حسنالشيخ)أيوب

يجوزولااعتقادهيجبِفيماالانعطف:(الطيببنبكرأبو)الباقلانى

الخانجىمؤممس!ةالكوثرىزاهدتحقيقبهالجهل

.م؟963سنة

تحقيق،الدلائلوتلخيصار*وائلتمهيد:(المطيببكرابو)الباقلانى

الثقافية-الكتبمؤ!عسة،حيدراحمدالدينعماد

.م1987سنةبيروت

الرحمنعبد.دقي!حتالعبادأفعالخلق:(اسماعيلبنمحمد)الخارى

السعودية.المعارفدارعميرة

.بالقاهرةلملانصاردارتوزيعالتوراة:(محمدبدران)بدران

.؟933سنةنشرة.الالح!ديةالسوفيتيةللفلسفةالعامالاتجاه:برويائيف

معر.تاريخ:(هنرىجيمص)برستيد

الضعير.فجر:(هنرىجيمس)برستيد

صبيحمحمدمطبعةسعادةخليل.دترجمهَبرناباانجيل:برنابا

.م1958سنةالقاهرة

قاسممحمود.دترجمةكنتاوجستفلسفة:(ليفى)بريل

.م؟952سنةالأنجلو

.بيروتالعلميةالكتبدارطالديناحول:(منصورأبو)البغدادى

.بيروتالعلميةانكتبدارطبعة-البغوىتفسير:البغوى

رم!الةالن!انيةتحريف!ودورهبولس:(أحمدوهيب)المبكرى

باشرافبالرياضالدعوةبكليةماجستير

.الشرقاوىمحمد.د

.بيروتالقلمدلمرنشرالرسائلمجموع:(حسنالشيخ)البنا

.بركاتشعبانتعريبالماركسيةالفلسفةأصول:(جورج)بوليتزر

.بيروتطبع

.للكتابالاسلامىالمركزوالصفاتالأسماء:البيهقى

.بيروتالكتبعالمالحوتكمالنشرةوالهدايةالاعتقاد:البيه!ى

والدكتورالغاوىالفتاحعبدالدكتورنشرةوالنشورالبعث:البيهقى

بالكويت.العروبةداريوسفأحمد
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.النيوةدلائل:البيهقى

دارنضرالنعرانيةالديانةفىالوثنيةالعقائد:(الطاهر)البيروتى

اللهعبدمحمددوتعليقتقديم،بالقاهرةالصحوة

.ال!ثرقاوى

المعارف.ط،الصليبهلعلىالردفىالأهـلبتحفة:الترجمارر

حماية.محمود.دبتحقيق

الثصرقاوفىمحمد.دتحقيقالنصارىعلىالردفى:المختارالجاحظ

.م1983سنةبال!اهرةالصحوةدارنشر

بممر.العربىالفكردارطالمؤمنعقيدة:(بكرأبوالشيخ)الجزائرى

العربية.دارتوزيعالايمانقصة:الجسرنديم

.العنومدارمكتبة:التصوف:جعفركمال.د

.بالرياضالعامةالرئاسةندثرة-العليلشفاء:الجوينى

للتاليفالمصريةالدارءسيىْفوقية.دتحقيقار*دلةلمع:الجوينى

.م1965سنة

مدبولى.-الميزانفىماركسيةأفكار(طارقما)حجى

الاسلامية.البنوكاتحاد-واللأديانالشيوعية:(طارق)حجى

.بيروتاليهوديةللفلسفةالمنقديةالموسوعة:(المنعمعبد)الحفنى

دارفودةمحمدحلمىتحقيقالايمانشعيب!المنهاج:الحليمى

.بيروتالفكر

الاسلامى.المختارنشريتحدىالاسلام:(الدينوحيد)خان

الثقافة.دارالمسيصالفكرتاريخ:(حناالقسالدكتور)الخضرى

المعرفة.دارطوالقدرالقضاء:(الكريمعبد)الخطيب

السنة.كتاب:الخلال

.الغنيماناللهعبدتحقيقالصات:(عمربنعلى)قطنىالدار

الكتابفىمل!موعليهاللهصلىمحمث:(الأحدعبدالبروفيسور)داود

الدوحة.لىومنشورالانجليزيةعنمترجمالمقدص

.بياناتبدونالدين:(اللهعبدمحمد.د)دراز

استفانسالأسقفتعريبأنطاكيةكنيسةتاريخ:(بابا)دوبولس

.م9841سنةالنورنشردحدلم

العربية.الترجمةالكبرىالفلسفات:(بيير)دوكاسيه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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جامعةنشربدرانمحمدترجمة،والمسيحقيعر:(ول)ديورانت

.(11الحضارةقصة)العربيةالدول

الأهوائىفؤادأحمد.دترجمةالفلسفةمباهج:(ول)ديورانت

.م؟956سنةالأنجلو

الألبانىالدينناصرالشيخاختصارالغفارللعلىالعلو:ألدهبى

الاسلأمى.المكتب

علئ.دنشرةوا!لمثركئنالمسنمينفرقاعتقادات:(الفحر)الرارى

العلمية.الكتبدارالنشار

صعدالرؤوفعبدطهنشرالحسنىاللهأسماءمثى:(الفخر)الرازى

العربى.الكتابدار

.بيروت-الأنبياءعصمة:(المخر)الرازى

العلمل!من.والمتاخرلنالمتقدمينافكارمحصل:(الفخر)الرازى

اللبنانى.الكتابدارنضروالمتكلمينوالحبماء

.بيرو!-الغيبمفاتيح:(الفخر)الرازى

.صال!مالاالمكتبالمحمدىالوصة(رشيدمحمد)رضا

.بيروت-ن1القرعلومفىالمبرهان:الزركحث!

داغىألقرةالدينمصعلىتحقيقاللهالاالهلامعنى:الرركشر

.م?982سنةالاصلاعنشر

2طم1967سنةالنصدارالاسلامةالعقائد:(سيدالشيخ)سابق

حسن.دترجمةوالسياسةاللاهزتفىرسالة:(باروخ)سبينوزا

.للكتابيةالمصالهيئةن!ثرحنفى

الرسالة.مؤسسةالجدليةالماديةأوهامنقض:رمضانسعيد.د

الشرقاوىمحمد.دتحقيقاليودافحام:المغربىيحيىبنالسموال

19هنشرسنة A.

دمشق.طالبهيةا"نوارلوامع:السفارينى

انحمبى.-القر؟نعلومفىالاتقان:السيوطى

الحلبى.-الكبرى*الخمهمائص:السيوطى

رسائلبعنوانمجموعضمنعظم61الاسمفىالمنظمالدر:السيوطى

عربىوابنوالسيوطىللغزالىالأعظمالاسم

بعنايةبالقاهرةنصيرمكتبةنشرة(الدينمحى)

.علامطهبدوى
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فىالادراكوسائلحولتأملات:(اللهعبدمحمد.د)ال!ثرقاوى

واللبوالفؤادوالقلبوالعقلالحس:الكريم1نالقر

.م؟982سنةالرياضنمثر

مكتبةمقارنةدراسةالأخلأقىالفر:(اللهعبدمحمد.د)النئرقاوى

.الزهراء

لشرلقديةدراسةالعامةالثلسثذة(اللهعبدمحمد.د%الشروقاوى

.الزهراءمكتبة

الهداية.دارنشرالأديانمقارنةفىة(اللهعبدمحمد.د)الدثرقاوى

.الزمراءمكتبةندثروالكونت3القر:(اللهعبدمحمد.د)الضرقاوى

دكتوراهرسالةالسببيةمبدأ:(اللهعبدمحمد.د)الممتروقاوى

.م1981سنةالعلومبدار

نشرالفلسفةلدراسةن!دىمثخل:(اللهعبدمحمد.د)النئرقاوى

.الزهراءمكتبة

الاسلامى.التراثدار-المسلمعقيدة:(متولىمحمدالشيخ)الشعراوى

والصعاتالأسماءلآياتودراساتمنهج:(الأمينمحمد)الشنقيطى

بالكويت.السلفيةالدارط

.بيروت-كيلانىسيدبتحقيق،والمنحلالملل:الشهرستانى

العقيدةفىرسائلمجموعضمنالسلفمذاهبفىالتحف:الشوكالْى

.حجأجاللهعبدنشرة

.مجموعضمن-الذاكرينتحفة:الشوكانى

الحديثأصحابالسلفعقيدة:(الرحمنعبدبناسماعيل)الصابونى

الفرقةعقائدناوِنعبالعقيدةفىرسائلمجموعضمن

السلاملهثركةنشرحجاجاللهعبداعدادالناجية

.بالقاهرةالعالمية

سبيلىهذهمجلةاليهاوالحاجةالنبوةعنم!الة:(حماد)الصقلى

بالرياضوالاعلامالدعوةكليةعنالصادرةالحولية

.الشرقاوى.دبا!ثراف4014سنة

محمدنبوةاثباتفىوالدولةالدين(الطبرفربنبنعلى):الطبرى

نويهض-عادلبتحقيق-وسلمعليهاللهصلى

.بيروت-الآفاقدارط

.المعارفدار-الطبرىتفسير:الصبرىا

ر!ان:وتعليقشرع.العقيدة:(الطحاوىجعفرأبو):الطحاوى

الاصلامىءالمكتب-01398اولىط-ا*لبانىالدين
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عقالقر؟نتنزيهة(الأسدابادىالجبارعبدالقاضى):الجبارعبد

.بيروت-المطاعن

-ال!نبوةدلائلتثبيت:(ىداب،دسألاالجبارعبدال!اضى):الجبارعبد

العروبة.دارمكتبة-بيروت

:ط-الاسلاميةؤالعقائدالفرق:الحميدعبدعرفان.د:الحعيطعبد

الرسالة.مؤصسة

ال!لس!ية.المكتبهَسلسلة-الموحى:الرازقعبدمصطفى:المرأزقعبد

وهبة.ط-والأنبياءالنبوة:الوهابعبداحمد:الوهابعبد

المسيحية،العقاثدمصادرفىالمسيح:الوهابعبداحمد:الوهابعبد

وهبة.

ومبة..المقدسالكتابترجماتفىاختلاف

التوحيد.(عبده-محمد:الشيخ):عبده

المكرمة-مكة-السلفيةالمطبعة-السنة:حنبلبنأحمدبناللهعبد

riq%01هـ

أبى،الأئمةعندالعقيدةفقه(لملعجمىاليزيدابو.د):العجمى

دارنمثرحمد1و،والشافعى،ومالك،حنفية

الهداية.

العقيدةوبحوثالفقهاء(العجمىاليزيدابو.د):العجمى،

.القاهرة-انهدايةدارنشرة-الاسلامية

والتكريم-المصئوليةبينالانسان(العجعىاليزيدأبو.د):العجمى

لملاسلامى.العالمرابطة-ط

.البارىفتح(حجرابن):العسقلانى

مصر.نهضةدار-ةين؟رقلاالفلسفة:العقادعباس:العقاد

دار-،(الدينيةالعقيدةنشأةفىكتاب"الله:العقادعباس:العقاد

.؟947-المعارف

مصر.نهضةدار.القز؟نفىالانممان:العقادعباس:العقاد

*بيروت-السفاءعياضالقاضى:عياض

بيروتالندو؟دارالدينعلوماحياء:(حامدأبوالامام)الغزالى

الجندىمكتبةنمثرالاعتقادفىالاقتصاد(حامدأبوالامام)الغزالى

بمصر.
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الحليمعبد.دبتحقيق-اخلالإمنالمنقذ:(حامدابوالامام)الغزالى

.المعارفدار.محمود

الدوحة.طالمصلمخلق:(محمدالشيخ)الغزالى

.بالقاهرةالحديثةالكتبدارطالمسلمعقيدة(محمدالمثيح)ألغزالى

.القر؟نفىنظرات(محمدالشيخ)الغزالى

العلم.عصفىالاسلامأحمدمحمد.د:الغمراوى

الاسكميةوالفرقوالمذاهبءارَالانشأة(هاشميحيى.د):فرغل

.م1971سنةالبحوثمجمعنشرة

نبيلة.دترجمةالقديمالعهدرا!سأفىال!لكلور(جيمس):مريزر

جزأين.فىالمعارفدارنشرةابراهيم

ولهيهابمصر!؟75rسنةطالبلاتينشذرات(حامدمحمط):الفقى

إلمرشى.علىالدرامىردكتاب

.للكتابالعامةالهيئةوالكونالمله:(جمالاحمد.د):ال!ندى

ناصرمحمدوتخريجتحقيقالايصان:(عبيدأبو):سلامبنالقاسم

.م?62qArالاسلاصخكتب1نشرةالألبانىالدين

لابىالمنسوبالأكبرالف!هعلىالقارىعلىشرح:(على):القارى

حنيفة.

.الفاجرةالأسئلةعلىالردفىالفاجرةا"جوبة:القرافى

الثانيةطالرسالةمؤسسةوالحياةاللأيعان:(يوسف.د):القرضاوى

.P؟985سنةعشرة

بمصر.وهبةنشرةاللهوجود:(يوسفءد):القرضاوى

الفكر.دارطوالآخرةالموتىاحوالفىالتذكرة:القرطبى

العاد!ار*سكصالاتحادطالاسلامىالتصورخصائص:(سيد):قطب

الطلابية.للمنظمات

.ألشروقدارطالقر؟نظلألفى:(سيد):قطب

الثروقا.طالكريمالقر؟نفىالقيامةمشاهد:(سيد)قطبْ

الاسلامى.التصورم!ومات:(سيد):قطب

.الشروقمعاصرةفكريةاتجاهات:(سيد):قطب

.الشروقوالاصلامالماديةبينالانسان(محمد):قطب

.بيروت-المجهولذلكالانسان:كاريلالكسيس:كاريل
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.بيروتناليةاليوالفلسهـةتاريخكرميوسف:كر!

.بيروتالتنزيلعلومفىالتسهيلالكلبىجزىابن:الكلبى

-نصارحسين.دترجمةالبلشهلجذالنطلجهكلسنهانز:كلسن

.م1954نخرق-الحلبىطبعة

بتحقيق.ال!لسفيذالكندفرسائق:المكندىاسحاقأبو:الكندف

العربى.الفكردار-ريدةأبرالهادخماعددمحمد.د

-القاهرةلشرة.المعاصرالعاله!فالتوحيد:كوننجالكاردينال:كوفنج

محمو9ةترجمهالعصرأرمهىكلم!بارا-ةكوعادريين:كوغ

.للكتابالغامذألمصريةالمهيئذنشر-محمود

الوسطى.العصورفىالفلسمىزك!لاتبارات:كريسوناندريد:كريسون

العربية.المترجمه

العشرين.للقرنلاروسمعجم:لاروس

والجماعةالسنةأهلاعتقاداصولمثرعْ(الغاسمأبو):لكائىاللا

طيب!ةدارنشرحمدانسعدأحمد.دتحقيق

.بالرياض

نعركاملفؤادترجمةالروسيةالفلسفةتاريخ:(نيقولاى):لوسكى

.ر!مبالمعارفدار

غريب.مكتبةاللة:(نظمى.د):لوقا

.م؟971سنةنشرموسكوالتقدمدارالمختارات:لينين

تحقيق:التوحيد،التاويلات:الماتريدىمنصورأبو:الماتريدى

خليف.اللهفتح.د

.بيروتتصوير-النبوةاعلام:الماوردى

.بيروت-الكريمالقر؟نفىالعقيدة:المباركمحمد:المبارك

الملةفغيحةفىالايمانيةالنمهميحة:المتطببيحيىبننصر:المتطبب

.الصحوةدارالنيرانية

-العلومدار-الكلامعلمفىمذكوة:مدكورالحميدعبد.د:مدكور

.؟975

.القاهرة.الاسلاممبادىء:المودودىالأعلىأبو:المودودى

.بيروت-الايمانالىيدعوالعلم:موريسونكريمم!:موريسون
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له!لسلت-ا!نحرافوحطرألعقيدة:مولىيوس!عحمد.-Isعو

.Y1عددالاسلاميةالثقافة

الميه.ألانسانيةوحاجذالاسلام:موس!يوسفعحهد.::موس!

فىيتجلىالله،)كتابتحريرعلىاشرفمونسيماكلفرجون:مونس!"

-الغربفىالطبيعييناعيانمنلمجموعةالعلمعصر

عؤسسةنشر-لهرهـناررمرداش!بإ.9:ترجمة

المحلبى.

.

.

.

.

.

.

a

.

العرررب2تأثراهفالمستدثرقيلْ،مناثعج:

ألعربى.للخليجالتوبيةمببطبعة-والاسلامية

تح!يق:-السلفدا!تعا!الخلفنجاة:المنجدىقائدابن:النجدى

.صالقاهرةالصوةارثن!ثرة-العجمىاليزيدأبو.د

"بيروت-الاسلأمفىوالدعوةالفكررجال،الندوىالحسنأبو:الندوى

.نجيروت-والأْنبياءالنبوة،المندوىأبوالحسن:الندوى

تعريب-والايمانالانسان(الزممانبديع)النورله!ىسعيد:النورلهمى

.الأعتصامدارنشرة-الصالصقاسماحسات

الوفا.دار-التوحيدحقيقة:(الزمانبديع)النورس!سعيد:النور!

الشعب.-الحديثوالعلمالله:نوفلالرازقعبد:نوفل

.بيروتتصوير.مسلمصحيحلثرح:النووى

منشوراتاهت!سلفوالأديانتاريخ:(طهالركنالعميد):الهاشمى

3iسنةالحياةمكتبة 9 -i.

قطر.ط-افحقاظهار:(الهندىاللهرحمة):الهندى

ترجمة:والماركسيونماركس:الغامضالتراث:(سدنى):هوك

.م؟986العامةالمصريةالهيئة-زهرانكاملسيد

نشروعلاجلالربصفاتفىالنصيحة:ابراهيمبناحمد:الواسطى

الاسلامى.المكتب

.بيروتنشرة(ترجمة)الحضارةسقوط:كولنولسون

بالكويت.ال!لاحمالايمان:ياسيننعيممحمد.د:ياسين

الكتبدار-الخلقعلىإلحقايثار:اليمانىالمرتضىابن:اليمانى

العلمية.
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الأجنبيةباللغة:ثانيا

Edwynأرر"* Bevan. Hellenism and Christianity, London. First pubi-،

.1921in

,onله!, OfoندuكهIntr2:بى - Otto Eissfeldt. The old Tsment

.1974

3!4هكلأول"ص - John, Hayes. An Introduction to Old Tes

.1979.London

4كه. - Robes Lane Fox, Pagans and Christians, U.S.A. 1986. Great Brita

.1987.By viking

Judaism.3.حول1974. and Hellenism, 2 Vol*!5هنلألهةملم- M

,1985,6- John Hick. The Myth of God Incarnate, SCM. London

,1973.7- Otto Kaiser, Introduction to the Old Testament, Oxford

8 - Werner G. Kummel. Introduction to New Testament. Revised

English Edition, 1984. U.S.A

.1982.9-Alister Kee. Constantine Versus Christ, SCM

,1967,10- Elaine Pagels. The Gnostic Cospels, New York

.1967.11-J. M. Robertson, Pagans Christs, Univ. Books N. Y

12 - Emil Schurer. The History of the Jewis Peopel in the Age of Jesus

.1979.Christ. Tand T Clark

.13- Eden Spence, Early Christianity and Paganism, Hoo Vince

14- G .!. wells, Jesus of the Early Christians, A study in hisn
.1971,Britain.ك.!ك!
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الكتبمحتويات

رقملموضو!ا

-؟المؤلمفمقدمة

،تر-!عتقادوولايهالماتتعمقشهيديةلهحوث:الأولالقمحم

تشمل:

المعاصر!األعافىَء!يداال!طائدحريطهَالىءامةنظرة

ذيوعلينالحهةانفكاك-10المعاصرالانسانأزمةسبب-

الطبيعية.العلوموت!دلموالشكالالحاد

عنوم!اقشة،جتمنماعية1ظاهرةهووهل،الدي!نشأة

التوحيدالىالوثنيةمنوترقيهالدينتطوريرى

عارضةككرةأواو*نساتفأصيلةنزعةنلد!ملاعل-

طارئة؟

وثنيالشأما(ولنشااجتماءيةظاعرةاكينهل-

التوحيد؟الىترقىثم،سنماذب

العقيدةنشاةإسمابعنالغربيينالباحثيمارْتصورات-

الالهية

والمجتممالنفسعلىالعقيدةأثر

تمهيد-

الفردفىالعقيدةأثر:اولا

القلبوطمأنينةالنفسسكينةق!حيالايمان-ا

المؤمنة3النفسسكيندالايمانيحققكيف-

!مم!نلاالرضىق!حيالايمان-

النفممىالأمنيورثالايمان-

واللأستبشارلؤا!تلاوالأمليمنعالايمان-

ال!لوبفىالحبيثمرالايمان-

للمؤمنالمعنويةالروععا!ترافىالعقيدةأثر-

مكانة)المؤمننفسفىبالعزةالشعوريغرسالايمان-

(الاسلامولى،المادييننظرفىالانسان

الانسانيةالنفسيحررالتوحيد-

؟2

14

؟4

II

24

6آ

26

27

27

28

37

38

43

80

49
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لموضوعا

المجتحكلفئالعقيطةأثر:ئانيا

!مد

والذخلاقالعقيدة-

الضميروبناءالعقيدة-

والمحتمعالدين-

وتهافتهاالميتافيزيقاقصوزوبيانالعقيدةمصدرعننبذة!

الألوهمةفهمفى

الملحةالأسئلة-

عنهاالفلاس!ةاجاباتتخبط

وطاقته،ومجاله،العقلمهمة-

للميتافيزيقاالسلبىالأثر-

عامةتقويميةنظرة:الاسلامىالتراثفىالعقيدةكتبء

القر؟نطريقةعنالتجافى-

ولملجطالالخصومةروحطغيان-
كتب:منضيفةاحاديث)الأحاديثصحةلَحرىعدم-

المرس!،علىالدرامىرد

عاصم،ابىلابنالسنةكتاب

حنبل،بنأحمدبناللهلعبدالسنةكتاب

خزيمة،لابنالتوحيدكتاب

،مندهلابنالايمانكتاب

اعتقادأصوللثرحكتا!،بطةلابنالابانةكتاب

للالكائىوالجماعةالسنةأهل

الحنبلىرجبلابنمعناهاوتحقيقالاخلأصكلعةكتاب

أسبابهاوذكرللخصومةتيميةابنتصوير-

الامةعلئةدي!علاحولالخصومةنتائج-

وميزاتها:الاسلاميةالعقيدةخصائصمنء

الرلهانية-

الثبات-

الصعحةقم

51

52

Of

57

57

58

61

62

62

62

63

64

65

65

65

66

66

69

70-67

70

70
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الموضى
الكمال-

الوضلاهـح-

المطرقمعالانسجا!-

التوازر-

رالبرهـربالعغكالاعتداد-

الوسطية-

والاعتقدالايمانحفي!"

تمهيد-

ةح!صلارمم

62

72

73

74

75

77

لأ7

لممه(منت1و)،!بالله(مفَ)معنى-

الحليمىالامامراى-

للهوصدفت؟باللهصدقتمعنى-

والاعتقادالايمان-

كفراليستالمؤمنينومعصية،ايصرالمؤمنينطاعات-

وجلىخفىمنهورسولهباللهالايمان-

اللسانى،والاقرار،ال!لبىالاعتقاد:علىيطلقالايمات-

الصالحوالعمل

سلامبررالقاسمعبيد(بىى(ر-

ىرجَالاالحسينبنمحمدشول-

وجذعجذرأو،وفر!أصلالمىمس!نيالايمان-

فرقبينهماوهلوالايمانالاسلام-

ولصانهالايمانزيادة-

والمعاصى:بالذنوبالمؤمنينتكفرعدم(؟)رقمملحق

سلامبنوالقاسمللحليمى

علىماثَالامرتكبىعلىالتغليظفىالواردةراثَالا-

أنواعأربعة

تأويلهاوكيفيةلهاالعلماءفهم-

وكفر،كفردوتكفر):والجمماعةالسنةأهلراى-

الملة(منيخرجلا

vv

VA

79

9؟

82

83

319

85

96

89

ه!2

93

96

98
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ايصنصةبىتملموضوعا
؟.4لايمايئ%اضول:الثائيالفسم

؟.هبالعقائدالمراد:مدخل

؟.8والصنةالقرأنفىوردتكعاستةالايمانصول1-

؟.9:ويشول،تعالىباللهالايمان:الأولالأمل.

؟1؟:تعالىاللهوجود:اولا-

؟؟؟(الإشعرىالحصنلأبى)البعثةابانالبشرعقائدالىنظرهَ-

،؟2وأجلاهاالحقائقاظهراللهوجود-

علىاليقائقاظهراللهوجودكانلماذايشرعالغزالى-

؟؟3الاطلاق

؟؟5:تعالىاللهوجودعلىالأدلة-

116الفطرةدليل(1)

(19:الكونيةالأدلة()ب

119(الكون)والأنفص!افَالافىوالنظرةالععببينالحلة-

22lوالاختراعالخلقدليل-

مشكلةامامالملحدينيضعالصصاءالمادةفىالحياةظهور-

؟2Lلهالاحل

منوخلوه،صنعهواتقانواحصانهالخلقتسويةدليل-

؟28والنقصالتفاوت

؟30المصاذفةفكرةوهدموالقصدالحكمة-

131ذلكالىالقر؟تاشارات-

؟32أليهالكريمنالقر1اشارات-

133الهدايةدلول-

والعنكبوقي،والنمل،كالنحل)المخلوقاتفىمظاهره-

؟34(الخ

؟39الصالجسمخلايافىالهدايةهظاهر-

؟42الكونيةوا"دلةرشدابن-

"بىتعالىاللهخلقفىالتفكركيفيةبيا"ن(2)ملحق-

9،3الغزالىحامد

ء(الايطت-22م)

http://www.al-maktabeh.com



-338-

ثانيا

ثالثا

الصفحةرقمالموضوع

تطورتوكيف،ساذجةنطفةمنالانسانخلقفىالتفكر-

)irالعجيبالمخلوقهذاالىوتحورت

؟51(لهوامهممعالأنبياءقصص)الوصدلالة-

صحةعلىالشتدلالفىالحديثالعلمحقائقتوظيف-

؟52النفوسفىوتثبيتهاالعقائد

156تعالىاللهوجودعلىالاستدلالفىالمتكلمينمنهجنقد-

157نقدهووجوه،والعرضالجوهردليل-

؟60نقدهووجوه،والواجبالمعكندليل-

\2l:تعالىاللهتوحيد:

؟62الاسلاميةالعقيدةخصائصأبرزمنالتوحيد-

؟62وامسامهالتوحيدجقيقة-

163الربوييةتوحيد(1)

Iliاللهبتوحيدالايمانعلىمفطورةالقلوب-

168الألوهيةتوحيد()ب

170الألوهيةتوحيدم!تضياتمن-

؟72والصفاتالأسماءتوحيد()ب

172والصفارَرالأصماءتوحيدلتحقيقمطالبثلاثة-

176وصفاتهالحسنىاللهاسماء:

177الأسعاءهذهبعضمعانى-

17Aوالتسعينالتسعةعنالزائدةالأسماء-

؟79توقيفيةاللهاسماء-

179الاعظملله1اسم-

180ذلكفىالآثار-

181تعالىاللهصفات-

؟Arالناسبعضعلىيهجمم!ؤال-

؟83تعالىاللهمفاتمنالعقيدةعلماءموقف-

5IحولهاةaWlوالخلافاتالصفاتمشكلة- A
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الصفحةرلهمالهوضوع

؟86الهسألةفىر؟ينا-

؟86العلماءبعضرأى-

8:!اللهالاالهلا*مباحثما:رابعا A

IAAواقراراعتقادالشهادة-

IAA(اللهالاالمهلااتتضمنماذا

وفرضهاحقهاذى1و،"اللهالاالهلاة«قالخما-
189الجنةدخل

19الشهادتينْبععنىالقلبتحقق-

تأ)شهادةتعشلزم(اللطالاالهلاان9-ن!هادة

؟9؟(هللاْلوممرمحمدا

؟92(اللهالاالهلا)سماء9من-

الايمانقضاياعرض!الكريمالقر؟نمنيبينمقارنة:خامسا

193:المتكلمينومناهج،اليهاوالدعوة

M:اللهوحدانيةعلىاستدلالهم!المتكلميننقد-
L199:للتوحيدوالنصرانيةاليهودية:الديانتينتصور:ا!مذ

20؟اليهوديةالديانخةفىالتوحيد-1

النصرانيةالديانةفىالتوحيد-2

101النمرانيةالديانةفىالوثنيةالعقائدمصادر_

207بالملائكةالايمان:الثانىا"صل.

207معناه-

208والسنةاقر؟نمندليله

209بينهممنالمعروفينوأسماءالملائكةوظائف-

212مكرمونللهعبادالملائكة-

2؟5حقهالاصل.)ذهيعطوالمالكلامعلماء-

612الانسانعلىبالملائكةالايمانأثر_

247-9،2بالكتبالايمان:الثالثا"صل.

22؟المطهرةوالصنةالقر؟نمنودليلهمفهومه-

yyyالقر؟نفىالمذكورةالكتب-
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الصفحةرقمالموضوع

228ن1القرحفظ-

الكتبوعلىتعالىالملهكتابأنهعلىالقر؟ندلالة-

225برهانيةعقليةدلالة:فيهالمذكورة

22عديهالسابقةالكتبعلىمهيمنالقر؟ن- A

230والهدىالنورمنفيهمابعضعنالقر؟تبيان-

233واكهـنجيلالتوراةتحريف-

42الحديثةالنقديةالغربيةالدراساتبعض- r

237ومتنهاالتوراةصندنقد-

237التوراةسندينقدالغرناطىعزراابناليهودىالحبر-

242التوراة.صنثينقدم!بينوزااليهودىالفيلسوف-

*عمع!ؤتللمراجع

236مومىعلىاللهانزنهاالتىهىاليستالحاليةالتوراة-

rفى36مومقتوراةأين-

YAA-249بالرسلالايمان:الرابغ"ضل

*Yوالرسولالنبىت l

25لأوعشرونخعسةالقر؟نفىالمذكورونالرسل-

252الر!لمنالعزمولو1-

253بالرم!لالايمانمففوم

25،بعضعلىالرمملبعضتفضيل-

255الرسلنحوعلينايجبماذا-

62رث!بلاجملةمنبشرالرسل- o

258اليهوالحاجة،وطرقه،الوص-

260وسلمعليهلمللهصلىبمحمدالايمان-

26؟مل!موعليهاللهصلىبمحمدالايمانمقتض-

26؟والرسالةللنبوةخثمه-

261والقاديانىعربىابندعوىخطأ-

262نبوتهوأعلامدلائلمن-
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الصفحةرقمالموخح

262وهديه،خلاقه1و،شمائلهمن-

288-268:الكرلهموالقر؟نالحاليةالتوراةبينالرسلهكانة-

1265نوالقرالتوراةفى-السلامعليه-نوع-؟

268والقر؟نالتوراةلى-السلامعليه-لوط-2

272والقر؟نالتوراةلى-الصلامعليهما-ويعقوباسحاق-3

277والقر؟نالتوراةلى-الصلامعليهماوهارونموم!-،

28؟والقر؟نالتوراةلى-الصلامعليه-داود-5

8284يفهموكيفالنعاج-هثل

304-289خر91باليومالايمان:الخامسا"صل

2خر91باليؤمالمراد- N I

292الكريمالقر؟نلىا*خراليوم-

293ا!خرباليومالقر؟ناضامذالما-

29محمدالىtدممنكلهمالرمملعقيدةالبعثعقيدة- o

296عقليانممكنانوالاعادةالفناء-

296بالبعثالايمانادلة-

305بالقدرالايمات:العمادماا"ول

307،والقدربالقضساءالمقصود-

3؟.وصر.وحتيقتهالترهنوأبتنقير،التعمقعنالنهى-

niوالمسبباتباب!م*ابالقدررلط-

r؟3القدروَرجات

3؟،القدرفىوا"جرىوالطحاوىالغزالىأقوال-

31القدر1مامالانصانموقف- v

3؟9المسلمعلىالعدرصيدةالر-

ryiختاهيةكلمة-

322والمراجع-المصادر

rriاحطابصئويات-

382للهؤلفكتب-
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الاثرقاوي.اللّهعبدمحمدالدكعورمؤلفات

.وبحوثدراماتاولأ:

الأديانمقارنةفي-1

الكونيةاللةآياتفيوالنظرالاملام-2

والكونالقرآن-3

الفلسفةلدراسةنقديمدخل-4

ونقددرامة:العامةالفلسفةفي-5

مقارنةدراسة:الأخلاقيالفكر-6

الكريمالقرآنفيالادراكومائلحولتأملات-7

الايمان-8

الاعلاميالفكرفيوالمسبباتالأمباب-9

والعقلالصوفية-10

والمذبالرجلعزى:ابن-11

والتبعيةالأصالةبينالأخلاقدراسةمنهج-12

حسين(طهعن)بحث
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علميةتحقيقات:ثايخئما

المنربي(يحىبناللسموألاليهود)فحام-1

الغزالي(حامدابىاللامامالانجيلبصريحعيسىلالهيةالجميلالرد-2

اللجاحظ(النصارىعلىالزدفيالمختار-3

يحىبنالنصرالنصرانيةالملةفضيحةفيالايمانيةالنصيحة-4

المتطيب(

عليهاالباجيالوليدابيوجوابالمسلمينالىنرنساراهبرسالة-5

لألحقيق(

وتعليق()درامةالنصرانيةالديانةفيالوثنيةالعقائد-6

تعريب:لثألا

سقوطعناندلسيةوثيقةعلىمونروجيم!.المستشرقتعليقترجمة

غرناطة.

الطبعتحت

الثاني()الكتاب.الأديانمقارنةفي-

الاسكندراني(الحسنبن)السعيدالبشرسيد"نبوةفيالنظرمسالكتحقيق-

.(وتقييم)تحليلالمعاصرالاسلاميالفكرني-
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